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Instrução: As questões 01 a 15 referem-se ao texto 
abaixo. 

Esqueça um pouco do celular e melhore suas 
relações 
 
 Em 2013, um restaurante em Jerusalém criou uma 
promoção interessante: os donos do estabelecimento 
resolveram conceder descontos de 50% aos clientes 
que se dispusessem a desligar os celulares durante a 
permanência no local. O objetivo era permitir aos 
frequentadores uma experiência de degustação mais 
tranquila e prazerosa, sem interrupções. 
 No Brasil, alguns estabelecimentos têm adotado 
medidas semelhantes. Em São Paulo, um bar tradicional 
desenvolveu o copo off-line, que só fica de pé na mesa 
se estiver apoiado sobre um celular. Todas essas 
iniciativas vêm atender a novas necessidades, típicas 
de uma sociedade conectada. 
 Para se ter uma ideia, fechamos o ano de 2013 
com 271,10 milhões de linhas ativas de celular, 
segundo dados da Anatel. O aparelho, que antes 
tinha como única função ampliar e agilizar a comuni-
cação, hoje é também um computador de bolso. “O 
mundo da tecnologia se parece com um parque de 
diversões para adultos”, declara a psicóloga Rosa 
Maria Farah, coordenadora do NPPI (Núcleo de 
Pesquisas da Psicologia em Informática) da PUC-SP. 
“Os smartphones têm funções lúdicas, que carregam 
um aspecto de novidade e despertam a criança que 
vive dentro do usuário”, diz. 

E quem se deixa envolver por tanta sedução difi-
cilmente é capaz de perceber se a frequência do 
uso está passando dos limites e, mais ainda, de 
distinguir se aquela espiadinha no celular, que 
muitas vezes interrompe outras atividades impor-
tantes, acrescenta algo de relevante na vida pessoal. “O 
aparelho que tinha a função de aproximar as pessoas 
pode fazer com que o indivíduo diminua suas habili-
dades sociais”, explica a psicóloga Dora Sampaio Góes, 
do Hospital das Clínicas da USP.  

Estar sozinho com os próprios pensamentos também 
se tornou um desafio. “Fala-se muito que a tecnologia 
interfere na relação com o outro, mas ela também 
influencia na relação do indivíduo consigo mesmo”, 
afirma Rosa Maria. “O tempo dedicado para se perder 
nas próprias ideias, sentimentos, refletir sobre o 
cotidiano está cada vez menor. E isso interfere no 
desenvolvimento pessoal, já que não encontramos 
espaço para avaliar ideias, posturas, valores e as 
expectativas de vida”, explica. 
 
 
Adaptado de OLIVEIRA, M.; TREVISAN, R. Esqueça um 
pouco do celular e melhore suas relações. Disponível em 
http://mulher.uol.com.br/comportamento/noticias/redacao/
2014/04/07/esqueca-um-pouco-do-celular-e-melhore-
suas-relacoes.htm. Acesso em 15 de abril de 2014. 

 
 
 
 
 
 

01. Assinale a alternativa que contém uma ideia que NÃO 
pode ser depreendida a partir da leitura do texto. 

 
(A) O uso demasiado do aparelho celular pode preju-

dicar o convívio social entre as pessoas. 
(B) As funções lúdicas dos smartphones cativam as 

crianças, que se tornam adultos compulsivamente 
conectados. 

(C) O uso exagerado do aparelho celular e de outras 
tecnologias prejudica até mesmo a reflexão 
própria e individual das pessoas. 

(D) Os aparelhos celulares estão se tornando verda-
deiros computadores portáteis. 

(E) Muitas vezes, as pessoas não percebem quando a 
frequência de uso do aparelho celular está exage-
rada. 

 
 

02. Assinale a alternativa que NÃO apresenta um antô-
nimo correspondente à palavra do texto citada. 

 
(A) dificilmente (l. 26-27) – facilmente. 

(B) capaz (l. 27) – inepto. 
(C) perceber (l. 27) – desaperceber. 
(D) relevante (l. 31) – irrelevante. 
(E) aproximar (l. 32) – desaproximar. 

 

03. Considere as seguintes afirmações acerca da tipologia 
do texto. 

 
I - Os 3 primeiros parágrafos do texto têm claro teor 

narrativo. 

II - O texto tem caráter predominantemente informa-
tivo, mas a informação exposta está a serviço de 
uma argumentação. 

III - Ao apontar estados subjetivos do usuário de 
tecnologias, o último parágrafo reveste-se de 
caráter predominantemente poético. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 

 

04. Se a palavra iniciativas (l. 12) estivesse no singular, 
quantas outras palavras na frase deveriam ser alteradas, 
necessariamente, para fins de concordância? 

 
(A) Duas. 
(B) Três. 
(C) Quatro. 
(D) Cinco. 
(E) Seis. 

 

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. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
45. 
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05. Considere as seguintes afirmações. 
 

I - O pronome possessivo suas do título visa estreitar 
a ligação do leitor com o texto. 

II - O pronome possessivo suas (l. 33) expressa uma 
relação de posse entre o indivíduo (l. 33) e 
habilidades sociais (l. 33-34). 

III - O pronome isso (l. 42) faz referência ao uso do 
celular de maneira excessiva. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

06. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações 
a seguir. 

 

(  ) As aspas das linhas 23 e 25 estão sendo empre-
gadas pelo mesmo motivo que as aspas das linhas 
31 e 34. 

(  ) A vírgula da linha 01 está sendo empregada pelo 
mesmo motivo que a vírgula da linha 21. 

(  ) As vírgulas da linha 41 estão sendo usadas para 
separar um aposto. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é  

 
(A) V – F – F.  
(B) V – V – F.  
(C) F – V – V. 
(D) V – F – V. 
(E) F – V – F.  

 

07. Assinale a alternativa que apresenta uma versão 
modificada da frase Todas essas iniciativas vêm 
atender a novas necessidades, típicas de uma 
sociedade conectada (l. 11-13) com sentido literal 
equivalente. 

 
(A) Essas iniciativas vêm atender a novas necessidades, 

todas típicas de uma sociedade conectada. 

(B) Essas iniciativas vêm todas atender a novas 
necessidades, típicas de uma sociedade conectada. 

(C) Essas iniciativas vêm atender a todas as novas 
necessidades, típicas de uma sociedade conectada. 

(D) Essas iniciativas vêm atender a novas necessidades, 
típicas de toda uma sociedade conectada. 

(E) Típicas de uma sociedade conectada, essas inicia-
tivas vêm atender a todas as novas necessidades. 

 
 
 

08. Assinale a alternativa que contém apenas adjetivos 
retirados do texto. 

 
(A) promoção (l. 02) – ideia (l. 14) – aspecto 

(l. 24) – sedução (l. 26) 
(B) interessante (l. 02) – degustação (l. 06) – difi-

cilmente (l. 26-27) – novidade (l. 24) 
(C) semelhantes (l. 09) – ativas (l. 15) – capaz 

(l. 27) – sozinho (l. 36) 
(D) tranquila (l. 07) – tradicional (l. 09) – típicas 

(l. 12) – diversões (l. 20) 
(E) lúdicas (l. 23) – importantes (l. 30-31) – rele-

vante (l. 31) – valores (l. 44) 
 

09. Assinale a afirmativa INCORRETA. 
 

(A) O sujeito da forma verbal é (l. 18) é hoje (l. 18). 
(B) O sujeito da forma verbal declara (l. 20) é a 

psicóloga Rosa Maria Farah (l. 20-21). 
(C) O sujeito da forma verbal é (l. 27) é quem se 

deixa envolver por tanta sedução (l. 26). 
(D) O sujeito da forma verbal acrescenta (l. 31) é 

aquela espiadinha no celular (l. 29). 
(E) O sujeito da forma verbal interfere (l. 38) é a 

tecnologia (l. 37). 
 

10. Assinale a afirmativa correta. 
 

(A) A expressão aos frequentadores (l. 05-06) 
exerce a função sintática de objeto indireto. 

(B) A expressão sobre um celular (l. 11) exerce a 
função sintática de objeto indireto. 

(C) A expressão um computador de bolso (l. 18) 
exerce a função sintática de objeto direto. 

(D) A expressão de novidade (l. 24) exerce a função 
sintática de objeto indireto.  

(E) A expressão a psicóloga Dora Sampaio Góes 
(l. 34) exerce a função sintática de objeto direto. 

 

11. Assinale a alternativa que contém um exemplo da 
partícula se que esteja exercendo a mesma função 
sintática do se da linha 29. 

 
(A) O se da linha 14. 
(B) O se da linha 19. 
(C) O se da linha 26. 
(D) O se da linha 27. 
(E) O se da linha 40. 
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12. Assinale a alternativa que contém um exemplo da 
partícula que que esteja exercendo a mesma função 
sintática do que da linha 33. 

 
(A) O que da linha 04. 
(B) O que da linha 10. 
(C) O que da linha 23. 
(D) O que da linha 29. 
(E) O que da linha 37. 

 

13. Considere as seguintes afirmações em relação ao em-
prego da crase. 

 
I - Se a palavra clientes (l. 03) fosse substituída por 

freguesas e fossem realizados os ajustes neces-
sários à concordância de gênero, seriam criadas 
condições para o uso da crase na frase. 

II - Se a forma verbal agilizar (l. 17) fosse substituída 
por melhorar, seriam criadas condições para o 
uso da crase na frase. 

III - Se a forma verbal tinha (l. 32) fosse substituída 
por aspirava, seriam criadas condições para o 
uso da crase na frase. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 

14. Assinale a alternativa que apresenta a função exercida 
pelo emprego de dois-pontos na linha 02. 

 
(A) Introdução de um aposto. 

(B) Apresentação de uma quebra na sequência de 
ideias. 

(C) Exemplificação, ilustração.  

(D) Introdução de uma citação. 
(E) Introdução de um trecho em discurso direto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Assinale a alternativa que apresenta versão correta, 
em discurso indireto, da frase “Os smartphones 
têm funções lúdicas, que carregam um aspecto 
de novidade e despertam a criança que vive 
dentro do usuário”, diz (l. 23-25) em discurso 
indireto. 

 
(A) Rosa Maria Farah disse que os smartphones têm 

funções lúdicas, que carregavam um aspecto de 
novidade e despertavam a criança que vive 
dentro do usuário. 

(B) Rosa Maria Farah diria que os smartphones 
tinham funções lúdicas, que carregam um aspecto 
de novidade e despertam a criança que vive 
dentro do usuário. 

(C) Rosa Maria Farah disse que os smartphones 
teriam funções lúdicas, que carregariam um 
aspecto de novidade e despertam a criança que 
vive dentro do usuário. 

(D) Rosa Maria Farah diria que os smartphones têm 
funções lúdicas, que carregavam um aspecto de 
novidade e despertavam a criança que vivia 
dentro do usuário. 

(E) Rosa Maria Farah disse que os smartphones 
tinham funções lúdicas, que carregavam um 
aspecto de novidade e despertavam a criança 
que vivia dentro do usuário. 
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Instrução: As questões 16 a 30 referem-se ao texto 
abaixo. 

Índios, os estrangeiros nativos. 
 
 A volta dos indígenas à pauta de discussões do 
País tem gerado discursos bastante reveladores sobre 
a impossibilidade de escutá-los como parte do Brasil 
que tem algo a dizer não só sobre o seu lugar, mas 
também sobre si. Os indígenas parecem ser, para 
uma parcela das elites, da população e do governo, 
algo que poderíamos chamar de “estrangeiros nativos”. 
É um curioso caso de xenofobia, no qual aqueles que 
aqui estavam são vistos como os de fora. No processo 
histórico de estrangeirização da população originária, 
os indígenas foram escravizados, catequizados, 
expulsos, em alguns casos, dizimados. A muito custo 
foram reconhecidos como detentores de direitos, 
mas ainda hoje parecem ser aqueles ___________ a 
sociedade não índia tem uma dívida e ___________ , 
para alguns setores – e não apenas os ruralistas –, 
seria melhor dar calote. Para que os de dentro 
continuem fora, é preciso ________ fora no discurso.  
 Entre os exemplos mais explícitos está a tese de 
que não falam por si. Aos estrangeiros é negada a 
posse de uma voz, já que não podem ser reconhecidos 
como parte. Sempre que os indígenas saem das 
fronteiras, tanto as físicas quanto as simbólicas, 
impostas para que continuem fora, ainda que dentro, 
é reeditada a versão de que são “massa de manobra” 
das ONGs. Vale a pena olhar com mais atenção para 
essa versão narrativa, que está sempre presente, mas 
que em momentos de acirramento dos conflitos ganha 
força. 
 Desta vez, a entrada dos indígenas no noticiário se 
deu por dois episódios: a morte do terena Oziel 
Gabriel durante uma operação da Polícia Federal em 
Mato Grosso do Sul, e a paralisação das obras de Belo 
Monte, no Pará, pela ocupação do canteiro pelos 
mundurucus. O terena Oziel Gabriel, 35 anos, morreu 
com um tiro na barriga durante o cumprimento de 
uma ordem de reintegração de posse em favor de um 
fazendeiro, envolvendo uma terra reconhecida como 
território indígena desde 1993. Pela lógica do discurso 
de que seriam manipulados pelas ONGs, Oziel e seu 
grupo, se pensassem e agissem segundo suas próprias 
convicções, não estariam reivindicando o direito asse-
gurado constitucionalmente de viver na sua área 
original. Tampouco estariam ali, porque a alternativa 
à luta pela terra seria virar mão de obra barata ou 
semiescrava nas fazendas da região, ou rumar para 
as periferias das cidades. Não. Os indígenas só seriam 
genuinamente indígenas se aceitassem pacífica e 
silenciosamente o gradual desaparecimento de seu 
povo, sem perturbar o país com seus insistentes 
pedidos para que a Constituição seja cumprida. 
 No caso dos mundurucus, __________ exaustiva-
mente a conveniência e a legitimidade de sua presença 
no canteiro de obras da hidrelétrica de Belo Monte, 
por estarem “a 800 quilômetros de sua terra”. De novo, 
os indígenas estariam extrapolando fronteiras não 
escritas. Os mundurucus estavam ali porque suas terras 

poderão ser afetadas por outras 14 hidrelétricas, desta 
vez na Bacia do Tapajós, e pelo menos uma delas, 
São Luiz do Tapajós, deverá estar no leilão de energia 
previsto para o início de 2014. Se não conseguirem 
fazer-se ouvir agora, eles sabem que acontecerá com 
eles o mesmo que acabou de acontecer com os povos 
do Xingu. Serão vítimas de um outro discurso muito 
em voga, o da obra consumada. A trajetória de Belo 
Monte mostrou que a estratégia é tocar a obra, mesmo 
sem o cumprimento das condicionantes socioambientais, 
mesmo sem a devida escuta dos indígenas, mesmo 
com os conhecidos atropelamentos do processo dentro 
e fora do governo, até que a usina esteja tão adiantada, 
já tenha consumido tanto dinheiro, que parar seja 
quase impossível. 
 Adiantaria os mundurucus gritarem sozinhos lá no 
Tapajós, para serem contemplados no seu direito 
constitucional, respaldado também por convenção da 
Organização Internacional do Trabalho, de serem 
ouvidos sobre uma obra que vai afetá-los? Não. 
Portanto, eles foram até Belo Monte se fazer ouvir. 
Mas, como são indígenas, alguns acreditam que não 
seriam capazes de tal estratégia política. É preciso 
resgatar, mais uma vez, o discurso da manipulação – 
ou da infiltração. Já que, para serem indígenas 
legítimos, os mundurucus teriam de apenas aceitar 
toda e qualquer obra – e, se fossem bons selvagens, 
talvez até agradecer aos chefes brancos por isso. 

 
Adaptado de: BRUM, Eliane. Índios, os estrangeiros nativos.     
Revista Época. Disponível em: http://revistaepoca.globo.com/-
Sociedade/eliane-brum/noticia/2013/06/indios-os-estrangeiros-
nativos.html. Acessado em 02/05/2014. 

 
 

16. Assinale a alternativa que preenche, correta e respecti-
vamente, as lacunas das linhas 14 e 15. 

 
(A) que – em quem 

(B) com quem – em quem 
(C) quem – a quem  

(D) que – que  

(E) com quem – quem 
 

17. Assinale a alternativa que preenche, correta e respecti-
vamente, as lacunas das linhas 18 e 52. 

 
(A) mantê-los – questionou-se 
(B) manter-lhes – questionaram-se 

(C) mante-los – questionou-se 
(D) mantê-los – questionaram-se 

(E) manter-lhes – questionou-se 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 

58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
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18. Assinale a afirmativa cujo conteúdo pode ser conside-
rado expressão de ponto de vista da autora do texto. 

 
(A) Os indígenas não conseguem promover sua 

própria integração à comunidade por carecerem 
de um discurso autêntico. 

(B) Os indígenas não possuem voz própria, o que os 
tem impedido de se manifestarem de forma 
genuína na defesa de seus interesses. 

(C) Os indígenas têm procurado defender interesses 
de outros grupos, que não reconhecem neles 
legitimidade para as suas reivindicações.  

(D) Uma das formas de relegar os indígenas à condição 
de estrangeiros dentro de sua própria terra é 
considerá-los manipulados por outros grupos. 

(E) A prática dos indígenas de se manifestarem sobre 
questões distantes de suas realidades locais os 
caracteriza como estrangeiros dentro de sua 
própria terra. 

 

19. Assinale a alternativa que expressa ideia que se pode 
depreender da leitura do primeiro parágrafo do texto. 

 
(A) A volta dos indígenas à pauta de discussões do 

País tem revelado a incapacidade dos próprios 
índios de se compreenderem. 

(B) A sociedade brasileira custou a reconhecer que é 
necessário dar um calote na dívida que tem com 
os índios. 

(C) No debate sobre questões indígenas no Brasil, 
têm surgido discursos segundo os quais não é 
possível ouvir o que os índios pensam sobre si 
mesmos. 

(D) Uma das formas de excluir o índio da sociedade é 
afastá-lo do discurso do não índio pela barreira da 
língua. 

(E) Os indígenas, em virtude das atrocidades contra 
eles cometidas, sofrem de um sentimento de 
xenofobia em relação aos não índios.  

 

20. Assinale a alternativa que expressa ideia que se pode 
depreender da leitura do quarto parágrafo do texto. 

 
(A) A usina de Belo Monte fica a 800 quilômetros da 

terra dos mundurucus. 
(B) Os povos do Xingu foram afetados por 14 hidrelé-

tricas na Bacia do Tapajós. 
(C) Os índios mundurucus trabalharam nas obras de 

construção da usina Belo Monte. 

(D) Os índios mundurucus, em suas manifestações, 
adotam o discurso da obra consumada. 

(E) A usina de Belo Monte é uma das 14 hidrelétricas 
a serem construídas na Bacia do Tapajós. 

 
 
 
 

21. No quarto parágrafo, com a alusão ao discurso da obra 
consumada, o texto faz referência 

 
(A) às manifestações dos índios do Xingu em protesto 

contra a realização da obra da usina de Belo Monte. 
(B) ao apelo dos índios mundurucus por consideração 

aos seus interesses na realização de obras com 
impacto socioambiental. 

(C) à defesa que determinados setores fazem de 
obras que representam um aumento de oferta 
para o consumo de energia no País. 

(D) às manifestações favoráveis à realização de obras 
que usam como argumento os benefícios trazidos 
por outros empreendimentos já executados. 

(E) ao apoio à realização de obras que não atendem 
a exigências importantes com base no argumento 
de que sua execução já consumiu muitos recursos. 

 

22. Assinale a afirmativa cujo conteúdo pode ser conside-
rado expressão de ponto de vista da autora do texto. 

 
(A) Os mundurucus não são indígenas legítimos. 

(B) Para os índios, não há alternativa além de virar 
mão de obra barata ou semiescrava em fazendas. 

(C) O índio terena Oziel Gabriel e seu grupo não 
pensam e agem segundo suas próprias convicções. 

(D) Em construções de usinas hidrelétricas, a melhor 
estratégia é tocar a obra para que não haja atraso 
em sua conclusão. 

(E) Um protesto dos índios mundurucus no Tapajós 
não seria suficiente para que fossem ouvidos em 
suas reivindicações. 

 

23. Assinale a alternativa que apresenta a classificação 
correta para o tempo e o modo das formas verbais 
seriam (l. 47), aceitassem (l. 48) e seja (l. 51), 
respectivamente. 

 
(A) Futuro do Pretérito do Indicativo – Pretérito 

Imperfeito do Subjuntivo – Presente do Subjuntivo 
(B) Pretérito Imperfeito do Indicativo – Presente do 

Subjuntivo – Futuro do Subjuntivo 

(C) Futuro do Subjuntivo – Pretérito Imperfeito do 
Subjuntivo – Presente do Subjuntivo 

(D) Futuro do Presente do Indicativo – Futuro do 
Subjuntivo – Presente do Subjuntivo 

(E) Futuro do Pretérito do Indicativo – Pretérito 
Imperfeito do Subjuntivo – Futuro do Subjuntivo 
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24. Considere as afirmações a seguir a respeito da utilização 
de expressões no texto. 

 
I - A expressão essa versão narrativa (l. 27) faz 

referência à versão daqueles que manipulam os 
índios em suas manifestações de descontenta-
mento. 

II - A palavra ali da linha 44 faz referência ao local 
onde houve o cumprimento de uma ordem de 
reintegração de posse em favor de um fazendeiro. 

III - A palavra ali da linha 57 faz referência às terras 
dos índios mundurucus. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 

 

25. Considere as afirmações a seguir a respeito da utilização 
de recursos de pontuação no texto. 

 
I - A vírgula depois da palavra elites, na linha 06, é 

usada pelo mesmo motivo que a vírgula da linha 15.  

II - A vírgula da linha 10 é usada pelo mesmo motivo 
que a vírgula da linha 52. 

III - As vírgulas da linha 35 são usadas para isolar o 
vocativo. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 

 

26. Considere as propostas a seguir de alteração da 
pontuação do texto. 

 
I - Retirada da vírgula depois de narrativa, na 

linha 27. 

II - Retirada da vírgula depois de Sul, na linha 33. 
III - Substituição da vírgula depois de voga, na linha 

65, por dois-pontos. 
 

Em quais delas o período resultante seria gramatical-
mente correto? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 

 

27. Assinale a alternativa que contém oração extraída do 
texto que, no contexto em que se encontra, expressa 
a ideia de finalidade. 

 
(A) Para que os de dentro continuem fora 

(l. 17-18) 

(B) já que não podem ser reconhecidos como 
parte (l. 21-22) 

(C) pela ocupação do canteiro pelos mundu-
rucus (l. 34-35) 

(D) por estarem “a 800 quilômetros de sua terra” 
(l. 55) 

(E) como são indígenas (l. 79) 
 

28. A palavra estrangeirização (l. 10) é formada pelo 
acréscimo dos sufixos izar e ção a uma base nominal. 
Assinale a alternativa que apresenta a classificação 
correta desses sufixos, respectivamente.  

 
(A) sufixo formador de substantivos – sufixo formador 

de verbos 

(B) sufixo formador de adjetivos – sufixo formador de 
substantivos 

(C) sufixo formador de verbos – sufixo formador de 
substantivos 

(D) sufixo formador de substantivos – sufixo formador 
de adjetivos 

(E) sufixo formador de verbos – sufixo formador de 
adjetivos 

 

29. A palavra xenofobia (l. 08) faz referência  
 

(A) ao sentimento que alguém tem de desconsideração 
por pessoa que se manifesta de modo agressivo. 

(B) ao sentimento que alguém tem de repulsa por 
pessoa que pertence a um grupo étnico distinto 
do seu. 

(C) ao sentimento que alguém tem de medo de pessoa 
disposta a defender interesse conflitante com o seu. 

(D) ao sentimento que alguém tem de desconfiança, 
temor ou antipatia por pessoa estranha ao seu 
meio. 

(E) ao sentimento que alguém tem de aversão ou 
repulsa por pessoa incapaz de expressar-se de 
modo genuíno. 
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30. Assinale o período extraído do texto que NÃO contém 
oração na voz passiva. 

 
(A) É um curioso caso de xenofobia, no qual 

aqueles que aqui estavam são vistos como 
os de fora. (l. 08-09) 

(B) Aos estrangeiros é negada a posse de uma 
voz, já que não podem ser reconhecidos 
como parte. (l. 20-22) 

(C) Sempre que os indígenas saem das fron-
teiras, tanto as físicas quanto as simbólicas, 
impostas para que continuem fora, ainda 
que dentro, é reeditada a versão de que são 
“massa de manobra” das ONGs. (l. 22-26) 

(D) Os indígenas só seriam genuinamente 
indígenas se aceitassem pacífica e silencio-
samente o gradual desaparecimento de seu 
povo, sem perturbar o país com seus insis-
tentes pedidos para que a Constituição seja 
cumprida. (l. 47-51) 

(E) A trajetória de Belo Monte mostrou que a 
estratégia é tocar a obra, mesmo sem o 
cumprimento das condicionantes socioam-
bientais, mesmo sem a devida escuta dos 
indígenas, mesmo com os conhecidos 
atropelamentos do processo dentro e fora 
do governo, até que a usina esteja tão 
adiantada, já tenha consumido tanto 
dinheiro, que parar seja quase impossível. 
(l. 65-72) 

 

31. Considere os princípios abaixo.  
 

I - Descentralização político-administrativa para os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e 
comando único das ações em cada esfera de 
governo. 

II - Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, 
sem discriminação de qualquer natureza, garan-
tindo-se equivalência às populações urbanas e 
rurais. 

III - Participação da população, por meio de organi-
zações representativas, na formulação das políticas 
e no controle das ações em todos os níveis. 

IV - Universalização dos direitos sociais, a fim de 
tornar o destinatário da ação assistencial alcan-
çável pelas demais políticas públicas. 

V - Primazia da responsabilidade do Estado na 
condução da política de assistência social em 
cada esfera de governo. 

 
Quais integram as diretrizes da Assistência Social, 
expressas na Lei Orgânica da Assistência Social – Lei 
Federal n.º 8.742, de 7 de dezembro de 1993? 

 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas III e IV. 
(D) Apenas IV e V. 
(E) Apenas I, III e V. 

32. Segundo a Lei Orgânica da Assistência Social – Lei 
Federal n.º 8.742/93, o benefício de prestação conti-
nuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à 
pessoa com deficiência e ao idoso com idade igual ou 
superior a ____________ e renda familiar mensal 
per capita inferior a ___________.  

 
Assinale a alternativa que preenche, correta e respecti-
vamente, as lacunas do parágrafo acima. 

 
(A) 70 anos – 1/4 (um quarto) do salário mínimo 
(B) 65 anos – 1/4 (um quarto) do salário mínimo 
(C) 65 anos – 1/2 (meio) salário mínimo 
(D) 60 anos – 1/4 (um quarto) do salário mínimo 
(E) 60 anos – 1/2 (meio) salário mínimo 

 

33. Segundo a Política Nacional de Assistência Social de 
2004, o Centro de Referência da Assistência Social é 

 
(A) uma unidade privada de base territorial localizada 

no centro da cidade, que executa ações de proteção 
social especial. 

(B) uma unidade não governamental de base territorial, 
localizada em áreas de vulnerabilidade social, 
destinada a coordenar o controle social. 

(C) uma unidade não governamental localizada junto ao 
órgão gestor, para coordenar a política municipal. 

(D) uma unidade pública estatal de base territorial, 
localizada em áreas de vulnerabilidade social, que 
executa serviços de proteção social básica. 

(E) uma unidade pública estatal de base territorial, 
localizada em áreas de vulnerabilidade social, que 
executa serviços de proteção social especial de 
alta complexidade. 

 

34. Considere os objetivos abaixo. 
 

I - Afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia 
de direitos como funções da política de assistência 
social. 

II - Consolidar a gestão compartilhada, o cofinancia-
mento e a cooperação técnica entre a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, que, 
de modo articulado, operam a proteção social não 
contributiva e garantem os direitos dos usuários. 

III - Estabelecer as responsabilidades da União, no 
que se refere a financiamento, execução direta de 
serviços e controle social. 

IV - Assegurar a oferta dos serviços, programas, 
projetos e benefícios da assistência social. 

 
Quais NÃO são objetivos do Sistema Único da 
Assistência Social, definidos pela Norma Operacional 
Básica da Assistência Social/2012? 

 
(A) Apenas I.  
(B) Apenas III. 
(C) Apenas IV. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas III e IV. 
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35. Considere os seguintes princípios. 
 

I - Mínima intervenção, restrita ao necessário para a 
realização dos objetivos da medida. 

II - Excepcionalidade da intervenção judicial e da 
imposição de medidas, favorecendo-se meios de 
autocomposição de conflitos. 

III - Separação do adolescente de acordo com etnia, 
gênero, nacionalidade, classe social, orientação 
religiosa, política ou sexual, ou associação ou 
pertencimento a qualquer minoria ou status, no 
sentido de evitar conflitos.  

 
Quais devem reger a execução das medidas socioedu-
cativas, conforme a lei n.º 12.594/2012, que institui 
o sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 
(Sinase)? 

 
(A) Apenas I.  
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III.  
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 

 

36. O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do 
Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência 
Familiar e Comunitária designa como __________ 
os programas de abrigo em entidades, definidos no art. 
90 – Inciso IV do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
como aqueles que atendem crianças e adolescentes que 
se encontram sob medida protetiva de abrigo, aplicadas 
nas situações dispostas no Art. 98.  

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna no texto acima.  

 
(A) internação 
(B) semiliberdade 

(C) internação com possibilidade de atividades externas 
(D) acolhimento institucional 

(E) internato 
 

37. De acordo com o Código de Ética do Assistente 
Social em vigor, constitui direito do(a) assistente 
social manter o __________, que protegerá o(a) 
__________ em tudo aquilo de que o(a) __________ 
tome conhecimento, como decorrência do exercício da 
atividade profissional.  

 
Assinale a alternativa que preenche, correta e respecti-
vamente, as lacunas do texto acima. 

 
(A) vínculo empregatício – usuário(a) – empregador(a) 

(B) sigilo profissional – usuário(a) – assistente social 
(C) sigilo profissional – empregador(a) – usuário(a) 

(D) sigilo profissional – profissional – empregador(a) 

(E) direito de autonomia – seu fazer profissional – 
assistente social 

38. Considere as afirmativas abaixo, referentes ao Bene-
fício de Prestação Continuada.  

 

I - O pagamento do benefício cessa no momento em 
que forem superadas as condições que lhe deram 
origem ou em caso de morte do beneficiário. 

II - O benefício será cancelado quando se constatar 
irregularidade na sua concessão ou utilização. 

III - A cessação do benefício de prestação continuada 
concedido à pessoa com deficiência, inclusive em 
razão do seu ingresso no mercado de trabalho, 
não impede nova concessão do benefício, desde 
que atendidos os requisitos definidos em regula-
mento. 

 
Quais estão em conformidade com o disposto no artigo 
21 da Lei Orgânica da Assistência Social? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

39. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 
n.º 9.394/96 estabelece a obrigatoriedade de oferta 
de educação infantil __________ às crianças de até 
__________ de idade.  

 
Assinale a alternativa que preenche, correta e respecti-
vamente, as lacunas do parágrafo acima. 

 
(A) privada – 7 (sete) anos 
(B) gratuita – 5 (cinco) anos 

(C) pública – 6 (seis) anos 
(D) estadual – 5 (cinco) anos 

(E) municipal – 6 (seis) anos 
 

40. Considere as condições abaixo. 
 

I - Aptidão para propiciar afeto nas relações com o 
genitor e com o grupo familiar. 

II - Aptidão para propiciar formação moral adequada. 
III - Aptidão para propiciar educação. 

IV - Aptidão para propiciar condições de saúde e 
segurança. 

 
Quais constituem critérios de avaliação de genitores 
para a atribuição de guarda unilateral, segundo a Lei 
n.º 11.698/2008? 

 
(A) Apenas II. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas III e IV.  
(E) Apenas I, III e IV. 
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41. O(A) assistente social é chamado(a) a trabalhar no 
Poder Judiciário para atuar na garantia e na afirmação 
de direitos. Os processos de trabalho do(a) assistente 
social nesse campo incluem instrumentos técnico-
operativos peculiares: o(a) profissional elabora um 
__________, que embasa um ___________, que é 
registrado em um ___________ ou ___________. 

 
Assinale a alternativa que preenche, correta e respecti-
vamente, as lacunas do texto acima. 

 
(A) diagnóstico – parecer – expediente – processo 
(B) estudo – diagnóstico situacional – processo – 

relatório 
(C) relatório – posicionamento – relato de experiência – 

estudo social 

(D) estudo – parecer social – relatório – laudo 
(E) laudo – relatório – documento sigiloso – perícia 

 

42. A _________ diz respeito ao conjunto das expressões 
das desigualdades sociais engendradas na sociedade 
_____________ madura. Frente a essa realidade, o 
___________ intervém, através de ____________. 

 
Assinale a alternativa que preenche, correta e respecti-
vamente, as lacunas do texto acima. 

 
(A) questão social – capitalista – Estado – políticas 

sociais 
(B) questão social – imperialista – governo – ações 

imediatistas 
(C) desigualdade social – capitalista – governo – 

ações pontuais 

(D) questão social – brasileira – Estado – políticas 
sociais 

(E) exclusão social – capitalista – governo – políticas 
sociais 

 

43. Considere as seguintes ações. 
 

I - Participar de programas de socorro à população 
em situação de calamidade pública, no atendi-
mento e defesa de seus interesses e necessidades. 

II - Exercer sua autoridade de maneira a respeitar o 
direito do(a) usuário(a) sem ferir os objetivos da 
organização onde trabalha. 

III - Abster-se, no exercício da profissão, de práticas 
que caracterizem a censura, o cerceamento da 
liberdade, o policiamento dos comportamentos, e 
denunciar sua ocorrência aos órgãos competentes. 

 
Quais são deveres do(a) assistente social, de acordo 
com o Código de Ética do(a) Assistente Social? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II.  
(C) Apenas III.  
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas I e III. 

44. Segundo o Plano Nacional de Promoção, Proteção e 
Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convi-
vência Familiar e Comunitária, a nova política de 
atendimento a estes segmentos tem como uma de 
suas diretrizes o reordenamento dos programas de 
acolhimento institucional. Reordenar o atendimento 
significa reorientar as __________, que historicamente 
praticaram o regime de abrigamento. O novo paradigma 
elege __________ como unidade básica da ação 
social, não mais concebendo crianças e adolescentes 
isolados de seu __________. 

 
Assinale a alternativa que preenche, correta e respecti-
vamente, as lacunas no texto acima. 
 
(A) redes pública e privada – a família – contexto 

familiar e comunitário 
(B) escolas – a rede pública – serviço de acolhimento 

(C) famílias em situação de vulnerabilidade – o ser-
viço de acolhimento – meio 

(D) famílias desestruturadas – a sociedade civil – 
contexto familiar e comunitário 

(E) famílias com novas configurações – a escola – 
abrigo 

 

45. Considere as seguintes ações. 
 

I - Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos peri-
ciais, informações e pareceres sobre a matéria 
do Serviço Social. 

II - Fiscalizar o exercício profissional através dos 
Conselhos Federal e Regionais. 

III - Coordenar equipe multidisciplinar onde haja pelo 
menos um assistente social. 

 
Quais constituem atribuições privativas do(a) assistente 
social, segundo a Lei de Regulamentação da Profissão 
de Assistente Social – n.º 8.662 de 07/06/1993? 

 
(A) Apenas I.  
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 
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46. A prática da pesquisa, no Serviço Social, é o meio privi-
legiado de produção de conhecimento, gerador de 
inovações nos campos científico, profissional e social. 
Apesar da diversidade de métodos e delineamentos, os 
elementos básicos presentes em qualquer pesquisa são 

 
(A) o problema de pesquisa, as fontes e os procedi-

mentos de coleta de dados, os procedimentos para 
tratamento das informações obtidas e o sistema 
teórico para sua interpretação. 

(B) o problema de pesquisa, as metas a serem atingi-
das, os pressupostos epistemológicos que justifi-
cam a escolha do tema e as hipóteses. 

(C) a amostra e amostragem, orçamento de material de 
custeio, as fontes e os procedimentos de coleta de 
dados, e o sistema teórico para sua interpretação. 

(D) os objetivos de resultado, a revisão de literatura, 
a definição de variáveis e os procedimentos para 
tratamento das informações obtidas. 

(E) os objetivos geral e específicos, as hipóteses, 
orçamento de material permanente e os pressu-
postos epistemológicos que justificam a escolha 
do tema. 

 

47. Considere as seguintes afirmações referentes ao 
conceito de instrumentalidade no Serviço Social. 

 
I - Abarca uma série de inovações, incorporando a 

vertente modernizadora com a utilização de abor-
dagens multidisciplinares, como, por exemplo, a 
terapia familiar, a terapia comunitária, entre outras. 

II - O instrumental utilizado pelo(a) assistente social 
em seu trabalho não pode ser visto, analisado e 
aplicado isoladamente, mas organicamente articu-
lado ao projeto ético-político da profissão. 

III - A noção de instrumentalidade é uma indicação 
ética que adquire efetividade histórico-concreta 
quando se tem uma direção político-profissional, 
fazendo parte de um conjunto maior da profissão 
e de uma determinada concepção de Serviço Social. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II.  
(C) Apenas III.  
(D) Apenas I e III. 
(E) Apenas II e III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48. No Serviço Social, o planejamento é uma ferramenta 
indispensável à gestão dos processos de trabalho e 
das demandas socioinstitucionais. Na definição de priori-
dades de intervenção, de forma racional e objetiva, o 
critério de __________ responde à percepção sobre o 
impacto da ação, auxiliando na verificação da impor-
tância estratégica de cada variável com relação ao 
problema. Já o critério de __________ diz respeito à 
avaliação das prioridades que estão ao alcance da 
ação e da influência do planejador sobre os problemas, 
objeto do planejamento, demandando a leitura sobre 
as possibilidades de governabilidade de quem planeja 
sobre os espaços nos quais as ações incidirão. 

 
Assinale a alternativa que preenche, correta e respecti-
vamente, as lacunas do texto acima. 

 
(A) utilidade – probabilidade 

(B) eficácia – relevância 

(C) efetividade – probabilidade 
(D) utilidade – eficácia 

(E) relevância – viabilidade 
 

49. Os sistemas de proteção aos direitos humanos consti-
tuem um conjunto articulado e descentralizado de 
instrumentos, mecanismos, órgãos e ações operadas 
por defensores desses direitos, com vistas a garantir 
sua promoção e reparação. Os princípios articuladores 
desses sistemas são 

 
(A) equidade, eficácia e autonomia administrativa. 

(B) acessibilidade, institucionalidade e liberdade. 
(C) regionalização, territorialização e judicialização. 

(D) efetividade, exigibilidade e justiciabilidade. 

(E) benemerência, jurisprudência e co-responsabilidade.  
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50. O(A) assistente social, ao realizar um estudo social, se 
depara com situações que demandam articulações e 
ações com vistas a atender a uma necessidade e/ou 
direito dos sujeitos com os quais interage.  

 

Nesse contexto, considere as afirmativas abaixo. 
 

I - A ação em prol da efetivação de direitos pode ser 
registrada como informação relevante em relatório 
e laudo que instruirão o processo judicial. 

II - Como membro do Poder Judiciário, o(a) assistente 
social está impedido(a) de operacionalizar, pois a 
intervenção elegível para o procedimento em 
questão está circunscrita à constatação, descrição e 
interpretação de um caso em situação de perícia. 

III - É papel do(a) assistente social realizar os encami-
nhamentos necessários ou, dependendo do caso, 
apontar essa possibilidade no relatório ou laudo, 
de maneira que o Ministério Público e/ou o(a) 
magistrado(a), por meio da aplicação da lei, garanta 
o acesso a tal direito.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II.  
(C) Apenas I e II.  
(D) Apenas I e III. 
(E) Apenas II e III. 

 

51. Na agenda dos movimentos sociais que reivindicam a 
efetivação do Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo 
com os princípios e diretrizes originários da Reforma 
Sanitária, pauta-se a necessidade de se resgatar o 
conceito de determinação social do processo saúde-
doença e de se combater modelos de gestão alocados 
a serviço do financiamento do setor privado.  

 
Nesse contexto, considere as seguintes ações. 

 
I - Defesa do modelo assistencial que garanta o 

acesso universal com serviços de qualidade, 
priorizando a atenção básica com retaguarda 
nos níveis de atenção à saúde de média e alta 
complexidade. 

II - Reforma orçamentária da Seguridade Social, por 
meio da descentralização dos recursos para o 
pagamento de serviços prestados pelas Organi-
zações Sociais de Saúde (OSS). 

III - Flexibilização do Estado na regulação da assis-
tência suplementar, a fim de desburocratizar as 
ações de acesso ao faturamento de serviços. 

 
Quais constituem propostas que integram as agendas 
de tais movimentos sociais? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

52. Considerando a trajetória histórica do Poder Judiciário 
no Brasil e sua atual estrutura hierárquica, permanece 
como desafio do Serviço Social a conquista pela sua 
autonomia técnica, mediante a garantia de condições 
de trabalho e infraestrutura adequados ao volume e à 
complexidade das situações sob sua responsabilidade.  
 
Nesse contexto, considere as afirmativas abaixo. 

 
I - No trabalho desenvolvido pelo(a) assistente social, 

a dimensão investigativa materializa-se por meio da 
produção do conhecimento sobre o cotidiano e seus 
sujeitos, de modo a explicar a realidade social e 
contribuir para a efetivação de direitos, e não para 
a produção de provas que sirvam de base a ações 
de responsabilização na área criminal. 

II - O Serviço Social, desde suas origens e inserção 
no campo sociojurídico, até os dias atuais, tem se 
firmado como colaborador do sistema de justiça, 
auxiliando a tomada de decisões judiciais de acordo 
com os valores humanistas cristãos, norteadores de 
seu projeto ético-político profissional. 

III - Nos processos de trabalho, ao realizar entrevistas e 
registrá-las em relatórios, o(a) assistente social deve 
posicionar-se de forma imparcial e neutra no juízo a 
respeito dos indivíduos e grupos atendidos, uma vez 
que, no âmbito do Judiciário, o saber sistematizado 
pode ser tomado como “verdade” e interpretado em 
diferentes perspectivas. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II.  
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
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53. A Constituição de 1988 ampliou, de forma inédita na 
história brasileira, o rol dos direitos fundamentais, 
incluindo, ao lado dos direitos civis e políticos, os 
direitos econômicos, sociais e culturais. No processo 
de conquista e efetivação desses direitos, o universo 
sociojurídico vem crescendo em demanda e complexi-
dade, assim como em contradições e antagonismos.  

 
Em relação ao espaço sócio-ocupacional do Serviço 
Social, considere as seguintes afirmativas. 

 
I - Estudos recentes têm defendido a mudança de 

nome de “campo sociojurídico” para “área socio-
jurídica”, uma vez que esse espaço configura-se, 
para os(as) assistentes sociais, como uma área de 
atuação e também de produção de conhecimento 
e não como um campo (corporativo) específico da 
categoria profissional. 

II - O universo jurídico é, antes de tudo, o lócus de 
resolução dos conflitos pela impositividade do 
Estado e abrange o conjunto de áreas em que a 
ação do Serviço Social articula-se a ações de 
natureza jurídica, como o sistema penitenciário, o 
sistema de segurança, os sistemas de proteção e 
acolhimento, conselhos de direitos, entre outros. 

III - A contribuição fundamental do(as) assistentes 
sociais é incorporar ao processo judicial os resul-
tados de uma investigação rigorosa da realidade 
social vivida pelos sujeitos e grupos sociais envol-
vidos, desvelando a dimensão histórico-social das 
relações e conferindo visibilidade àquilo que 
tensiona, de fato, a sociedade de classes. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II.  
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

54. Nas duas primeiras décadas do século XX, teve origem, 
no Brasil, a ação tutelar do Estado sobre crianças e 
adolescentes, especialmente os pobres. A Justiça e a 
Assistência tornaram-se aliadas ao servir à função 
de ajustar os indivíduos, desde a infância, à disci-
plina e ao trabalho. Esse período é marcado pela criação 
de uma importante instância regulatória da infância, 
denominada 

 
(A) Fundação de Bem-Estar do Menor, operacionali-

zando programas de reeducação familiar. 
(B) Santa Casa de Misericórdia, regulamentando o 

atendimento e a adoção de órfãos. 
(C) Reformatório Público de Menores, implantando o 

atendimento aos menores com desvios de 
comportamento. 

(D) Sistema de Proteção Social, fundamentado na 
legislação protetiva às famílias pobres. 

(E) Juízo de Menores, respaldado por uma legislação 
especial, o Código de Menores. 

 

55. No Brasil, quando se analisam estudos específicos 
sobre violência intrafamiliar, as notificações dos casos 
demonstram que as vítimas mais atingidas são as 
mulheres adultas. Esse indicador é relevante para a 
pesquisa em Serviço Social sobre o fenômeno da 
violência,  

 
(A) pois o Poder Judiciário precisa atuar, com base 

em indicadores atuais e fidedignos, quanto à 
magnitude dos fenômenos que chegam até ele 
sob forma de demanda coletiva. 

(B) na medida que indica a necessidade de maior 
investimento do Estado em delegacias especiali-
zadas para a apuração e punição dos crimes. 

(C) mas não revela outras dimensões e vítimas, 
sobretudo aquelas que não têm condição de e-
fetuar uma denúncia ou notificação, como no ca-
so de crianças e idosos. 

(D) uma vez que indica a necessidade de maior inves-
timento do Estado em redes de proteção às vítimas. 

(E) apesar de revelar uma conjuntura perversa e 
persistente, determinada pela desestruturação da 
família nuclear como valor central da sociedade.  

 

56. Considere as afirmações abaixo, referentes à aborda-
gem do Serviço Social junto às relações familiares na 
realização de instruções sociais processuais. 

 
I - Demanda o distanciamento ou a revisão de 

concepções com as quais nos colocamos indivi-
dualmente em relação à nossa própria família ou 
às relações familiares em geral. 

II - Exige capacitação e informação a respeito da 
realidade e da diversidade das famílias na 
contemporaneidade, sendo recomendável a 
formação pós-graduada em cursos de terapia 
familiar e de casal. 

III - Implica considerar o ponto de vista alheio sem, 
entretanto, nos distanciarmos das nossas próprias 
convicções e valores que, embasados no conhe-
cimento técnico, determinam a consistência do 
parecer a ser emitido. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II.  
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II.  
(E) Apenas I e III. 
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57. Em consonância com o projeto ético-político profissional, 
a inserção do Serviço Social no Poder Judiciário deve 
superar sua herança histórica de adesão aos meca-
nismos de regulação, controle e disciplinamento. 
Isso significa abandonar a postura do Serviço Social 
de “gabinete”, buscando, com a intervenção, 

 
(A) ouvir, com a maior isenção possível, as partes 

envolvidas nos autos, mediando os conflitos 
para o melhor funcionamento dos ritos e fluxos 
processuais. 

(B) atender, de forma acolhedora, as vítimas, diagnosti-
cando, de forma criteriosa, as circunstâncias da 
violação, o perfil do acusado e seu comportamento 
social. 

(C) ir ao encontro das famílias, no lócus dos conflitos 
e disputas, realizando atendimento e visitas 
domiciliares a todas as redes familiares implicadas. 

(D) elaborar estudos, laudos e pareceres de forma 
mais criteriosa, isto é, de acordo com os parâ-
metros estabelecidos pelo Poder Judiciário para a 
conduta dos peritos. 

(E) possibilitar explicações mais amplas acerca das 
expressões da questão social na vida dos sujeitos 
e contribuir para a garantia e o acesso aos direitos 
de cidadania. 

 

58. Considerando que a violência possui causas multifato-
riais e necessita de uma intervenção interdisciplinar 
resolutiva, os profissionais das redes de atendimento 
que tomarem conhecimento de uma situação de 
violência têm uma importância crucial 

 
(A) na identificação e investigação da situação de 

violência para a devida denúncia aos órgãos 
competentes. 

(B) na investigação das tipologias da violência, das 
vítimas e dos agressores a fim de iniciar o 
processo de apuração criminal. 

(C) na identificação, notificação e intervenção das 
situações de violência, dentro de suas especifici-
dades e competências. 

(D) no encaminhamento das vítimas e testemunhas 
à autoridade judicial mais próxima para realização 
da notificação compulsória. 

(E) na notificação do fenômeno, a fim de responsa-
bilizar os agressores junto ao Sistema de Justiça. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59. O estudo, a perícia, o relatório, o laudo e o parecer 
sociais fazem parte de uma metodologia de trabalho 
de domínio específico e exclusivo do(a) assistente 
social, sendo utilizados em vários campos e instâncias, 
entre as quais a judiciária.  

 
Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
relacionando os instrumentos às suas respectivas 
caracterizações. 

 
(1) Estudo social 

(2) Perícia social 
(3) Relatório social 

(4) Laudo social 
(5) Parecer social 

 
(  ) Trata-se de exposição sucinta, enfocando a situação 

analisada, seus objetivos e a análise da situação.  

(  ) Tem por finalidade conhecer, em profundidade e 
de forma crítica, uma determinada situação ou 
expressão da questão social, objeto da intervenção 
profissional.  

(  ) Utilizado no meio judiciário como mais um 
elemento de “prova”, com a finalidade de dar 
suporte à decisão judicial.  

(  ) Apresentação descritiva e interpretativa de uma 
situação ou expressão da questão social, enquanto 
objeto da intervenção profissional. 

(  ) No âmbito do judiciário, diz respeito a uma 
avaliação, vistoria ou exame solicitado, cuja 
finalidade é subsidiar uma decisão judicial. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses 
da segunda coluna, de cima para baixo, é 

 
(A) 5 – 4 – 3 – 2 – 1. 
(B) 4 – 5 – 1 – 3 – 2. 

(C) 2 – 3 – 4 – 1 – 5. 

(D) 5 – 1 – 4 – 3 – 2. 
(E) 1 – 4 – 3 – 5 – 2. 

 

60. Na operacionalização das políticas sociais e no exercício 
profissional do Serviço Social, uma das funções 
exercidas pelo(a) assistente social é a orientação 
e acompanhamento social a indivíduos, grupos e 
famílias. Sobre que pilares o caráter socioeducativo 
dessas funções se fundamenta? 

 
(A) Acolhimento e encaminhamento às redes socioas-

sistenciais. 

(B) Socialização das informações e processo reflexivo. 
(C) Universalização dos mínimos sociais e democracia. 

(D) Empreendedorismo e busca ativa. 

(E) Escuta qualificada e cooperativismo. 
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61. Tendo em vista os direitos e deveres individuais e 
coletivos previstos no artigo 5º da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, assinale a 
alternativa que contém uma assertiva INCORRETA. 

 
(A) É assegurado o direito de resposta, proporcional 

ao agravo, além da indenização por dano material, 
moral ou à imagem. 

(B) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação, independentemente 
de censura ou licença. 

(C) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 
profissão, atendidas as qualificações profissionais 
que a lei estabelecer. 

(D) É assegurado a todos o acesso à informação, 
sendo vedado o sigilo da fonte, ainda que neces-
sário ao exercício profissional. 

(E) É livre a locomoção no território nacional em 
tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos 
termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele 
sair com seus bens. 

 

62. Com base no artigo 6º da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, assinale a alternativa 
que contém um direito social. 

 
(A) direito à herança 
(B) direito de propriedade 
(C) direito à moradia 
(D) direito à livre associação 
(E) direito de petição 

 

63. Nos termos do Código Civil, são absolutamente inca-
pazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil 

 
(A) os menores de dezoito anos. 
(B) os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os 

que, por deficiência mental, tenham o discernimento 
reduzido. 

(C) os excepcionais sem desenvolvimento mental 
completo. 

(D) os pródigos. 

(E) os que, mesmo por causa transitória, não puderem 
exprimir sua vontade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64. Assinale a afirmativa correta, de acordo com o disposto 
no Código de Processo Civil em relação à prova pericial. 

 
(A) O juiz deverá determinar a realização de nova 

perícia, para confirmar a matéria esclarecida 
na primeira. 

(B) O perito não pode ser recusado por impedimento 
ou suspeição. 

(C) Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias, 
contados da intimação do despacho de nomeação 
do perito, indicar o assistente técnico. 

(D) O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo 
formar a sua convicção com outros elementos ou 
fatos provados nos autos. 

(E) O perito deve apresentar o laudo em cartório, no 
prazo fixado pelo juiz, pelo menos 05 (cinco) dias 
antes da audiência de instrução e julgamento. 

 

65. Em relação à equipe de atendimento multidisciplinar 
de que trata a Lei Maria da Penha, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 

 
(A) Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher que vierem a ser criados poderão 
contar com uma equipe de atendimento multidis-
ciplinar.  

(B) O Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta 
orçamentária, poderá prever recursos para a 
criação e manutenção da equipe de atendimento 
multidisciplinar, nos termos da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

(C) Quando a complexidade do caso exigir avaliação 
mais aprofundada, o juiz poderá determinar a 
manifestação de profissional especializado, 
mediante a indicação da equipe de atendimento 
multidisciplinar. 

(D) A equipe de atendimento multidisciplinar tem como 
únicas atribuições fornecer subsídios por escrito 
ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, 
mediante laudos ou verbalmente em audiência, e 
desenvolver trabalhos de orientação, encaminha-
mento e prevenção, voltados para a ofendida, o 
agressor e os familiares, com especial atenção às 
crianças e aos adolescentes. 

(E) A equipe multidisciplinar será integrada por 
profissionais especializados nas áreas psicossocial, 
jurídica e de saúde. 

 

66. Assinale a alternativa que NÃO apresenta medida ou 
conjunto de medidas específicas de proteção ao idoso 
previstas no artigo 45 do Estatuto do Idoso. 

 
(A) A orientação, o apoio e o acompanhamento tempo-

rários. 

(B) O abrigo temporário. 

(C) A requisição para tratamento de sua saúde, em 
regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar. 

(D) A inclusão em programa de reclusão domiciliar.  
(E) O abrigo em entidade. 
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67. Assinale a afirmativa INCORRETA, em relação à 
suspensão do processo prevista no artigo 89 da 
Lei n.º 9.099/95. 

 
(A) São condições da suspensão a proibição de o 

acusado ausentar-se da comarca onde reside sem 
autorização do juiz e a proibição de frequentar 
determinados lugares. 

(B) A suspensão será revogada se o acusado vier a 
ser processado, no curso do prazo, por outro 
crime ou contravenção, ou descumprir qualquer 
outra condição imposta. 

(C) A suspensão será revogada se, no curso do prazo, 
o beneficiário não efetuar, sem motivo justificado, 
a reparação do dano. 

(D) É condição da suspensão o comparecimento 
pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para 
informar e justificar suas atividades. 

(E) É condição da suspensão a reparação do dano, 
salvo impossibilidade de fazê-lo. 

 

68. Considere as afirmativas abaixo, com relação à Lei de 
Execução Penal. 

 
I - A pena privativa de liberdade não superior a 

2 (dois) anos poderá ser convertida em restritiva 
de direito, desde que presentes determinadas 
condições.  

II - Constituem direitos do preso: alimentação suficiente 
e vestuário, atribuição de trabalho e sua remune-
ração, assistência material, à saúde, jurídica, 
educacional, social e religiosa, dentre outros.  

III - Não é função do juiz da execução designar 
entidade ou programa comunitário ou estatal, 
devidamente credenciado ou convencionado, junto 
ao qual o condenado deverá trabalhar gratuita-
mente, de acordo com as suas aptidões.  

IV - O juiz poderá suspender, pelo período de 2 (dois) 
a 3 (três) anos, a execução da pena privativa de 
liberdade não superior a 2 (dois) anos.  

 
Quais estão corretas? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69. Considere as afirmações abaixo, com relação ao Esta-
tuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

 
I - São medidas aplicáveis aos pais, dentre outras: o 

encaminhamento a tratamento psicológico ou 
psiquiátrico, a programa oficial ou comunitário de 
proteção à família, a cursos ou programas de 
orientação, destituição da tutela e advertência.  

II - Prestação de serviços à comunidade, obrigação de 
reparar o dano, liberdade assistida e internação em 
estabelecimento prisional são algumas das medidas 
que podem ser aplicadas pela autoridade compe-
tente ao adolescente, quando constatada a prática 
de ato infracional.  

III - O princípio de intervenção máxima é um dos mais 
importantes dentre os que regem a aplicação das 
medidas específicas de proteção.  

IV - Verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou 
abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, 
a autoridade judiciária determinará, obrigatoria-
mente, como medida cautelar, o afastamento do 
agressor da moradia comum.  

 
Quais estão corretas? 

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

 

70. Em relação ao crime de abandono material, conforme 
tipificado no artigo 244 do Código Penal, é correto 
afirmar que 

 
(A) podem ser vítimas apenas o filho menor de 18 

(dezoito) anos ou inapto para o trabalho ou o 
ascendente maior de 60 (sessenta) anos.  

(B) deixar de prover parcialmente a subsistência de 
filho menor de 18 (dezoito) anos ou inapto para o 
trabalho, de maneira não dolosa, configura o 
crime na forma tentada.  

(C) a pena prevista para o tipo penal é de 1 (um) a 
4 (quatro) anos ou multa. 

(D) quem, sendo solvente, frustra ou ilide, de 
qualquer modo, inclusive por abandono injustifi-
cado de emprego ou função, o pagamento de 
pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada 
ou majorada, incorre no crime e tem a pena 
majorada em 1/3.  

(E) se trata de crime omissivo próprio.  
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71. Considere a afirmações a seguir, tendo em vista as 
disposições do Código de Organização Judiciária do 
Estado. 

 
I - Ao entrar em gozo de férias, o servidor judicial 

comunicará à Direção do Foro seu endereço 
durante as mesmas. 

II - Em cada zona do registro civil e nos Distritos, 
haverá um Juiz de Paz, a quem competirá presidir 
o ato do casamento civil.  

III - Aos Juízes de Direito, no exercício da Direção do 
Foro, compete, privativamente, apreciar os pedidos 
de homologação de acordos extrajudiciais, indepen-
dentemente de prévia distribuição e de termo, 
para constituição de título executivo judicial. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 

72. Considere as afirmações a seguir, tendo em vista 
as disposições da Lei Complementar Estadual n.º 
10.098/94. 

 
I - A readmissão constitui uma das formas de provi-

mento de cargo público.  
II - A nomeação em caráter efetivo obedecerá, sempre 

que possível, à ordem de classificação dos apro-
vados, não sendo admitida a hipótese de opção 
do candidato por última chamada.  

III - Posse é a aceitação expressa do cargo, formalizada 
com a assinatura do termo no prazo de 15 (quinze) 
dias, a contar da nomeação, prorrogável por igual 
período a pedido do interessado.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73. Conforme a Consolidação Normativa Judicial, considere 
as seguintes afirmativas. 

 
I - Nas comarcas que dispõem de Assistente Social 

Judiciário e/ou Psicólogo, a estes incumbe a busca 
periódica (no mínimo 1 vez ao mês), no Cadastro 
Eletrônico Estadual, de pretendentes habilitados 
que tenham interesse em adotar crianças com o 
perfil daquelas que estão aptas para serem ado-
tadas da comarca. Não havendo Assistente Social 
Judiciário ou Psicólogo na Comarca, esta provi-
dência deverá ser feita pelo Escrivão ou outro 
servidor do Cartório. 

II - No sistema informatizado, para cada Comarca, 
haverá um cadastro de crianças e adolescentes 
em condições de serem adotados, e outro de 
pessoas nacionais habilitadas para adoção. 
Também constará do cadastro informatizado da 
Comarca a relação das pessoas pretendentes à 
adoção e julgadas inabilitadas.  

III - O Assistente Social habilitado deverá, no prazo de 
10 (dez) dias, contado da data do trânsito em 
julgado da decisão, incluir no cadastro eletrônico 
as informações referentes aos habilitados para 
adoção, às crianças aptas para serem adotadas, 
aos pretendentes inabilitados e aos registros das 
adoções findas, sob pena de responsabilização 
funcional.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 
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74. Conforme a Lei Federal n.º 12.318/10, considere as 
seguintes afirmativas. 

 
I - Considera-se ato de alienação parental a interfe-

rência na formação psicológica da criança ou do 
adolescente promovida ou induzida, exclusiva-
mente, por um dos genitores, para que repudie o 
outro genitor ou que cause prejuízo ao estabele-
cimento ou à manutenção de vínculos com este.  

II - A prática de ato de alienação parental fere direito 
fundamental da criança ou do adolescente de 
convivência familiar saudável, prejudica a reali-
zação de afeto nas relações com genitor e com o 
grupo familiar, constitui abuso moral contra a 
criança ou o adolescente e descumprimento dos 
deveres inerentes à autoridade parental ou decor-
rentes de tutela ou guarda. 

III - Assegurar-se-á à criança ou adolescente e ao 
genitor garantia mínima de visitação assistida, 
mesmo nos casos em que há iminente risco de 
prejuízo à integridade física ou psicológica da 
criança ou do adolescente. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 
 

75. Conforme a Lei Federal n.º 12.318/10, considere as 
seguintes afirmativas. 

 
I - Havendo indício da prática de ato de alienação 

parental, em ação autônoma ou incidental, o juiz, 
se necessário, determinará perícia psicológica ou 
biopsicossocial. 

II - Nas hipóteses em que seja inviável a guarda 
compartilhada, a atribuição ou alteração da 
guarda dar-se-á por exclusividade ao genitor 
que viabiliza a efetiva convivência da criança ou 
adolescente com o outro genitor. 

III - A alteração de domicílio da criança ou adolescente 
é irrelevante para a determinação da competência 
relacionada às ações fundadas em direito de 
convivência familiar, ainda que decorrente de 
consenso entre os genitores ou de decisão judicial. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 
 
 
 
 
 
 

76. O processador de textos LibreOffice Writer tem 5 categorias de estilos. Para escolher uma categoria, pode-se clicar 
sobre o respectivo ícone na janela de Estilos e formatação. A figura abaixo representa parte da janela de Estilos e 
formatação. 

 

 
 

Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma dessas categorias de estilos. 
 

(A) Estilos de parágrafo. 

(B) Estilos de caracteres. 
(C) Estilos de imagens. 

(D) Estilos de páginas. 

(E) Estilos de listas. 
 

77. Assinale a alternativa que apresenta o nome do recurso de segurança do Internet Explorer 11 que verifica se 
os sites visitados constam em uma lista dinâmica de sites de phishing e de softwares mal-intencionados, blo-
queando, em caso afirmativo, o acesso ao site e emitindo um aviso de segurança.  

 
(A) Bloqueador de Pop-ups. 
(B) Filtro SmartScreen. 
(C) Proteção contra Rastreamento. 
(D) Filtragem ActiveX. 
(E) Navegação InPrivate. 
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78. Considere a planilha LibreOffice Calc abaixo, contendo algumas Comarcas do Rio Grande do Sul e seus respectivos 
códigos. 

 

 
 

Assinale a alternativa que contém fórmula a ser usada para se obter o total de Comarcas (célula E22). 
 

(A) =CONT.VALORES(A2:E20) 

(B) =CONT.VALORES(A2:B21;D2:E20) 
(C) =CONT.NÚM(A2:E20) 

(D) =CONT.NÚM(A2;B21:D2;E20) 
(E) =CONT.NÚM(A2:B21;D2:E20) 

 

79. Considere as assertivas abaixo, relacionadas à utilização 
do Microsoft Outlook Web App, na sua configuração 
padrão. 

 
I - A versão light do Outlook Web App permite que a 

ferramenta seja utilizada em um navegador com 
bloqueio de pop-ups ativado. 

II - O tamanho máximo padrão de uma mensagem, 
incluindo anexos, é ilimitado; no entanto, cada 
anexo é limitado a um tamanho de 10MB. 

III - O usuário pode abrir diretamente anexos com 
extensão .ods do LibreOffice Calc. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) Apenas II e III. 
 
 
 
 
 
 

80. Assinale a afirmativa correta com relação às operações 
com arquivos no Windows 7 Professional. 

 
(A) Para abrir um arquivo criptografado no mesmo 

computador, é sempre necessário inserir a senha 
de segurança utilizada no momento da encriptação.  

(B) As cópias de segurança (backups) só podem ser 
realizadas para arquivos não compactados. 

(C) Ao criptografar um arquivo ou pasta pela primeira 
vez, é criado, automaticamente, um certificado de 
criptografia. 

(D) A operação de mover um arquivo de uma pasta 
para outra em um mesmo disco rígido consiste 
em realizar as ações de copiar o arquivo da pasta 
de origem e colar na pasta de destino.  

(E) Um arquivo só pode ter sua extensão modificada 
pelo programa que o criou. 

 


