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   TEMA / TÍTULO DA REDAÇÃO: 
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Critérios básicos da redação: 
• Redigir uma dissertação argumentativa; 

• Escrever em prosa; 

• Pôr um título; 

• Fidelidade à temática; 

• Obedecer às leis vigentes de ortografia; 

• Ter coesão e coerência ao expor as ideias; 

• Atender ao limite de linhas (25 a 30 linhas) 

 

REDAÇÃO – RASCUNHO  
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PROVA: SERVIÇO SOCIAL 
 
TEXTO 01 
 
A questão Social no Brasil tem encontrado nos 
movimentos sociais ações de enfrentamento. Os 
movimentos sociais lutam pela inclusão social. Para 
Maria da Glória Gohn em artigo intitulado O papel dos 
conselhos gestores na gestão urbana conclui: “Os 
conselhos são parte de um novo modo de gestão dos 
negócios públicos – reivindicado pelos próprios 
movimentos sociais nos anos 80, quando lutaram pela 
democratização dos órgãos e aparelhos estatais. 
Fazem parte de um novo modelo de desenvolvimento 
que está sendo implementado em todo o mundo – 
gestão pública estatal via parcerias com a sociedade 
civil organizada. Representam a possibilidade da 
institucionalização da participação via sua forma de 
expressão – a cogestão. E, ainda, a possibilidade de 
desenvolvimento de um espaço público que não se 
resume e não se confunde com o espaço 
governamental/estatal e a possibilidade da sociedade 
civil intervir na gestão pública, via parcerias com o 
Estado que objetivem a formulação e o controle de 
políticas sociais”. 
 
Disponível em: (http://168.96.200.17/ar/libros/urbano/gohn.pdf.) 
Acesso em 19.02.2012. 

 
As questões de 01 a 05 baseiam-se no texto 01.  

 
Questão 01 
 
De acordo com o texto assinale a única resposta 
incorreta. 
 
a) A discussão sobre os conselhos populares nos anos 

80 tinha como núcleo central a questão da 
participação popular. 

b) Os conselhos populares foram reivindicados pela 
sociedade civil ao longo das décadas de lutas 
contra o regime militar. 

c) Nos anos 90, a grande novidade foi os conselhos 
gestores, de caráter interinstitucional. 

d) Segundo a Constituição de 1988, os Conselhos 
Gestores têm o papel de apoiar as decisões do 
Estado. 

e) A Constituição de 1988 adotou como princípio geral, 
a cidadania e preveniu instrumentos concretos 
através da democracia participativa.  

 
 

Questão 02 
 
Defina a única resposta correta. Para Maria da Glória 
Gohn, os Conselhos Gestores representam a 
possibilidade da institucionalização da participação via 
sua forma de expressão – a cogestão. A Cogestão é: 
 
a) A representação da sociedade civil. 
b) A representação do Estado. 
c) Estruturas da esfera Pública. 
d) A gestão exercida em órgãos gestores composta 

por representantes da sociedade civil e do Estado 
através de seus representantes ou diretamente.  

e) Estrutura que compete exclusivamente à esfera 
privada.  
 

Questão 03 
 

Não se pode afirmar sobre o texto que: 
 
a) Os conselhos fazem parte de um novo modelo de 

gestão pública. 
b) Os conselhos foram reivindicados pelos movimentos 

sociais. 
c) Os movimentos sociais iniciaram a luta pela 

democratização do país na década de 1990. 
d) Os conselhos de gestão fazem parte de um novo 

modelo de desenvolvimento que está sendo 
implementado no mundo. 

e) Esse novo modelo de gestão viabiliza a intervenção 
da sociedade civil na gestão pública. 

 
Questão 04 
 
Para Maria da Glória Gohn, a formulação das políticas 
sociais e seu controle no espaço público se dão a 
partir da(o): 
 
a) Sociedade. 
b) Estado. 
c) Movimento institucional. 
d) Instituição Jurídica. 
e) Conselho de Gestão. 

 
Questão 05 
 
De acordo com o texto, as parcerias estabelecidas 
entre sociedade e Estado no âmbito da formulação e 
controle das políticas sociais se estabelecem através 
da(o): 
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a) Participação. 
b) Plebiscito. 
c) Concurso Público. 
d) Ementa Constitucional. 
e) Movimento Social. 

 
 

Questão 06 
 

Assinale a única resposta correta. Maria da Glória 
Gohn caracteriza os movimentos sociais e estabelece 
a distinção entre movimentos sociais progressistas e 
movimentos sociais conservadores. Por movimentos 
sociais progressistas, entende a mesma ser 
caracterizado por: 
 
a) Ações individuais de caráter sociopolítico que 

viabilizam diferentes formas de organização. 
b) Ações individuais de caráter cultural que expressam 

suas demandas. 
c) Ações que possuem agenda emancipatória. Atuam 

em rede para articular propostas coletivas na busca 
da ampliação de direitos de cidadania a partir da 
inclusão social.  

d) Atos constituídos e construídos, tendo por base 
ideologias autocráticas. 

e) Atuações coletivas estabelecidas pelo Poder 
Executivo com a perspectiva de estabelecer 
controle social das políticas públicas.  

 
Questão 07 
 
Assinale a única resposta incorreta. Sob o pensamento 
de Maria da Glória Gohn, são características dos 
novos movimentos sociais:  
 
a) Lutam em defesa das culturas locais sempre contra 

os efeitos da globalização. 
b) Apoiam o neoliberalismo.  
c) Lutam pela ética na política e mantêm a vigilância 

sobre as políticas estatais. 
d) Estão atentos aos assuntos sociais de forma crítica, 

lutando pela inclusão e cidadania. 
e) Potencializam as demandas particulares, 

transformando-as em demandas coletivas. 
 
Questão 08 
 
Assinale a única alternativa correta. Segundo Marilda 
Villela Iamamoto (2001): “[...] expressa portanto 
disparidades econômicas, políticas e culturais das 

classes sociais, mediatizadas por relações de gênero, 
características étnico-raciais e formações regionais, 
colocando em causa as relações entre amplos 
segmentos da sociedade cível e o poder estatal”. A 
autora assim define a(o): 
 
a) Mercado. 
b) Questão Social. 
c) Cidadania. 
d) Luta de Classe. 
e) Movimento de reconceituação. 
 
Questão 09 
 
O Brasil, nas últimas décadas, vem atribuindo uma 
enorme desigualdade na distribuição de renda. Temos 
elevados níveis de pobreza que excluem parte 
significativa de nossa população ao acesso às 
condições mínimas de cidadania. Escolha a única 
resposta incorreta para esta questão. 
 
a) A pobreza se comprova quando parte da população 

não é capaz de gerar renda suficiente para ter 
acesso sustentável aos recursos básicos que 
garantam uma qualidade de vida digna. 

b) São pobres os que permanente ou temporariamente 
não têm acesso a um mínimo de bens e recursos, 
ou seja, são excluídos em níveis e graus 
diferenciados da riqueza social. 

c) O elevado nível de pobreza no Brasil está 
determinado na estrutura de desigualdade na 
distribuição de renda e oportunidades de inclusão 
econômica e social.  

d) Segundo Véras (2003), vive-se no Brasil um 
verdadeiro apartheid social, em que a estrutura de 
poder vigente é centrada em um modelo econômico 
que gera crescente riqueza para poucos e pobreza 
para muitos. 

e)  As transformações ocorridas na política econômica  
do Brasil nas últimas décadas produziram 
profundas mudanças na vida econômica, social e 
cultural da população, gerando índices baixos de 
desigualdade social. 

 
Questão 10 
 
A questão social no Brasil no que se refere à pobreza 
afeta a família brasileira. Leia com atenção as 
alternativas, e considere as afirmações como 
verdadeiras (V) ou falsas (F).  
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I. As desigualdades de renda podem gerar 
sacrifícios para toda família que se encontra 
em estado de pobreza e reforçar sua 
submissão aos serviços públicos existentes. 

II. A injustiça social decorrente da exclusão da 
maioria na sociedade brasileira tem colaborado 
para a desestruturação das relações 
familiares. 

III. A pobreza, a miséria, a falta de perspectiva de 
um projeto existencial que vislumbre a 
melhoria da qualidade de vida, pode impor à 
família, luta desigual e desumana pela 
sobrevivência. 

IV. As consequências da crise econômica a que 
está sujeita a família pobre brasileira poderão 
abreviar a ida dos menores a situações nas 
ruas, em muitos casos, o abandono da escola, 
a fim de ajudar no orçamento familiar. 

 
Assinale a única opção correta associando V ou F a 
cada afirmação nessa ordem, conforme seja 
verdadeira ou falsa, tem-se: 
  
a) V V V V 
b) V F V F 
c) F F F F 
d) F V F V 
e) V V F F  
 
Questão 11 
 
Tomando por base a Lei nº 8.742 – Lei Orgânica da 
Assistência Social – LOAS, cap. II, são diretrizes da 
Assistência Social: 
 

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

II. A proteção à família, à maternidade, à infância, 
à adolescência e à velhice. 

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

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

 

Assinale a única opção correta associando V ou F a 
cada afirmação nessa ordem, conforme seja 
verdadeira ou falsa, tem-se: 
 
a) F F F F 
b) F V V V 
c) V F F F 
d) V F V V 
e) V V V V 
 
Questão 12 
 
O Art. 16 da Lei Orgânica da Assistência Social – 
LOAS estabelece as instâncias deliberativas do 
sistema descentralizado e participativo de Assistência 
Social. Estas instâncias têm caráter permanente e 
composição paritária entre governo e sociedade civil. 
Assinale a única alternativa correta que indica essas 
instâncias: 
 
a) O Ministério de Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome - MDS, O Conselho Nacional de 
Assistência Social, os Conselhos Estaduais de 
Assistência Social e os Conselhos Municipais de 
Assistência Social. 

b) O Ministério de Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome, O Sistema Único de Assistência Social – 
SUAS e o Conselho Nacional de Assistência Social. 

c) O Conselho Nacional de Assistência Social, os 
Conselhos Estaduais de Assistência Social, O 
Conselho de Assistência Social do Distrito Federal 
e os Conselhos Municipais de Assistência Social. 

d) O Conselho Nacional de Assistência Social e o 
Conselho de Assistência Social do Distrito Federal. 

e) O Conselho Nacional de Assistência Social, os 
Conselhos Estaduais de Assistência Social, O 
Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, 
os Conselhos Municipais de Assistência Social e 
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS. 

 
Questão 13 
 
O Art. 11. da Lei Orgânica da Assistência Social – 
LOAS estabelece que as ações das três esferas de 
governo na área de Assistência Social devem se 
realizar de forma articulada. Assinale a única 
alternativa incorreta: 

 
a) Atender, em conjunto com os Municípios, às ações 

assistenciais de caráter de emergência. 
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b) Apoiar técnica e financeiramente os serviços, os 
programas e os projetos de enfrentamento da 
pobreza em âmbito nacional. 

c) Apoiar técnica e financeiramente os serviços, os 
programas e os projetos de enfrentamento da 
pobreza em âmbito regional e local. 

d) Prestar os serviços assistenciais cujos custos ou 
ausência de demanda municipal justifiquem uma 
rede regional de serviços, desconcentrada, no 
âmbito do respectivo Estado. 

e) Estimular e apoiar técnica e, financeiramente, as 
associações e consórcios municipais na prestação 
de serviços de assistência social. 

 
Questão 14 
 
O Art. 17 da Lei Orgânica da Assistência Social -LOAS 
trata co Conselho Nacional de Assistência Social – 
CNAS. Sobre o CNAS é incorreto afirmar que: 
 
a) É órgão superior de deliberação colegiada, 

vinculado à estrutura do órgão da Administração 
Pública Federal responsável pela coordenação da 
Política Nacional de Assistência Social.  

b) Compete ao CNAS, a gestão do Fundo Nacional de 
Assistência Social – FNAS conforme o disposto no 
art. 27, II, “i” da Lei nº 10.683 de 28 de maio de 
2003. 

 c) Compete ao CNAS, aprovar a Política Nacional de 
Assistência Social. 

d) Compete ao CNAS, normatizar as ações e regular a 
prestação de serviços de natureza pública e privada 
no campo da Assistência Social. 

e) O CNAS delibera por meio de resoluções.  
 
Questão 15 
 
O art. 203, V, da Constituição, estabelece a garantia 
de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa 
portadora de deficiência e ao idoso que comprovem 
não possuírem meios de prover à própria manutenção 
ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser 
a lei. Trata-se do Benefício de Prestação Continuada – 
BPC, disposto no art. 20 da Lei nº 8.742, de 1993 – 
LOAS. A respeito do BPC: 
 

I. O Art. 21 da LOAS determina que o benefício 
de prestação continuada deve ser revisto a 
cada 2 (dois) anos para avaliação da 
continuidade das condições que lhe deram 
origem. 

II. O parágrafo 1º do Art. 21 esclarece que o 
pagamento do benefício cessa no momento 
em que forem superadas as condições 
referidas no caput, ou em caso de morte do 
beneficiário. 

III. O parágrafo 2º do Art. 21 estabelece que o 
BCP não poderá ser cancelado apenas em 
caso de morte do beneficiário.  

 
Assinale a única opção correta associando V ou F a 
cada afirmação nessa ordem, conforme seja 
verdadeira ou falsa, tem-se: 
 
a) V V F 
b) V V V 
c) F F F 
d) F V V 
e) V F V 
 
Questão 16 
 
A Lei nº 10.741 de 1º de outubro de 2003 dispõe sobre 
o idoso. Desta forma, entende o Estatuto do idoso que 
é obrigação do Estado e da Sociedade assegurar, à 
pessoa idosa, a liberdade. Assinale a única alternativa 
incorreta sobre o direito à liberdade do idoso. 
 
a) Participação na vida política, na forma da lei. 
b) Faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. 
c) Participação na vida familiar e comunitária. 
d) Prática de esportes e de diversões. 
e) Faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação, 

acompanhado de um tutor. 
 
Questão 17 
 
Sobre o direito à Saúde prevista na Lei nº 10.741 de 1º 
de outubro de 2003 do Estatuto do idoso é incorreto 
afirmar que: 
 
a) É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, 

por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, 
garantindo-lhe o acesso universal e igualitário. 

b) A prevenção e manutenção de saúde do idoso 
podem ser efetuadas em atendimento domiciliar, 
incluindo a internação, para a população que dele 
necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, 
inclusive para idosos abrigados e acolhidos por 
instituições públicas, filantrópicas ou sem fins 
lucrativos e, eventualmente, conveniadas com o 
Poder Público, nos meios urbano e rural. 
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c) É dever da família e da sociedade fornecer aos 
idosos, gratuitamente, medicamentos, 
especialmente os de uso continuado, assim como 
próteses, órteses e outros recursos relativos ao 
tratamento, habilitação ou reabilitação. 

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

e) Os idosos portadores de deficiência ou com 
limitação incapacitante terão atendimento 
especializado, nos termos da lei. 

 
Questão 18 
 
Sobre o que dispõe o Estatuto do Idoso através da Lei 
nº 10.741 de 1º de outubro de 2003: 
 

I. As instituições de saúde devem atender aos 
critérios mínimos para o atendimento às 
necessidades do idoso, promovendo o 
treinamento e a capacitação dos profissionais, 
assim como orientação aos cuidadores 
familiares e grupos de autoajuda. 

II. Os casos de suspeita ou confirmação de 
maus-tratos contra idoso serão 
obrigatoriamente comunicados pelos 
profissionais de saúde apenas ao Ministério 
Público ou à autoridade policial. 

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

IV. O Poder Público criará oportunidades de 
acesso do idoso à educação, adequando 
currículos, metodologias e material didático 
aos programas educacionais a ele destinados. 

 
Assinale a única opção correta associando V ou F a 
cada afirmação nessa ordem, conforme seja 
verdadeira ou falsa, tem-se: 
 
a) F F F F 
b) F F V V 
c) V F V V 
d) V V V V 
e) V F F F 
 
Questão 19 
 
No tocante à Previdência Social e Assistência Social 
previstas no Estatuto do Idoso é correto afirmar que: 

 
a) Os benefícios de aposentadoria e pensão do 

Regime Geral da Previdência Social observarão, na 
sua concessão, critérios de cálculo que preservem 
o valor real dos salários sobre os quais incidiram 
contribuição, nos termos da legislação vigente. 

b) Os valores dos benefícios em manutenção não se-
rão reajustados na mesma data de reajuste do 
salário-mínimo. Serão reajustados em data 
determinada pela Previdência Social. 

c) A data-base dos aposentados e pensionistas é dia 
1º de janeiro de cada ano. 

d) Aos idosos, a partir de 75 (setenta e cinco) anos, 
que não possuam meios para prover sua 
subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é 
assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário-
mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência 
Social – LOAS. 

e) O acolhimento de idosos em situação de risco 
social, por adulto ou núcleo familiar, não caracteriza 
a dependência econômica, para os efeitos legais. 

 
Questão 20 
 
O Estatuto do Idoso regulamenta habitação e 
transporte ao Idoso. Sobre esta questão é incorreto 
afirmar que: 
 
a) O idoso tem direito à moradia digna, no seio da 

família natural ou substituta, ou desacompanhado 
de seus familiares, quando assim o desejar, ou, 
ainda, em instituição pública ou privada. 

b) A assistência integral na modalidade de entidade de 
longa permanência será prestada, quando 
verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, 
abandono ou carência de recursos financeiros 
próprios ou da família. 

c) Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos, fica 
assegurada a gratuidade dos transportes coletivos 
públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos 
serviços seletivos e especiais, quando prestados 
paralelamente aos serviços regulares. 

d) Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso 
apresente qualquer documento pessoal que faça 
prova de sua idade. 

e) Nos veículos de transporte coletivo de que trata este 
artigo, serão reservados 20% (vinte por cento) dos 
assentos para os idosos, devidamente identificados 
com a placa de reservado preferencialmente para 
idosos. 
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Questão 21 
 
Assinale a única alternativa incorreta. São princípios 
fundamentais do Código de Ética Profissional dos 
Assistentes Sociais: 
 
a) Reconhecimento da liberdade como valor ético 

central e das demandas políticas a ela inerentes - 
autonomia, emancipação e plena expansão dos 
indivíduos sociais. 

b) Ampliação e consolidação da cidadania, 
considerada tarefa primordial de toda sociedade, 
com vistas à garantia dos direitos civis, sociais e 
políticos das classes trabalhadoras. 

c) Compromisso com a qualidade dos serviços 
prestados à população e com o aprimoramento 
intelectual, na perspectiva da competência 
profissional. 

d) Posicionamento em favor da equidade e justiça 
social, que assegure universalidade de acesso aos 
bens e serviços relativos aos programas e políticas 
sociais, bem como sua gestão democrática. 

e) Opção por um projeto profissional, vinculado ao 
processo de manutenção da ordem societária 
capitalista que reafirma a relação 
dominação/exploração de classe, etnia e gênero. 

 
Questão 22 
 
Assinale a única alternativa correta. O Código de Ética 
Profissional dos Assistentes Sociais designa como 
Tribunal Superior de Ética Profissional para firmar 
jurisprudência e observar o Código de Ética e casos 
omissos: 
 
a) Os Conselhos Municipais de Assistência Social. 
b) Os Conselhos Estaduais de Assistência Social. 
c) O Conselho Federal de Serviço Social. 
d) O Sistema Único da Assistência Social. 
e) A Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS. 
 
Questão 23 
 
Assinale a única alternativa incorreta. O Art. 4º do 
Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais 
veda a prática de: 
 
a) Assinar ou publicar em seu nome ou de outrem 

trabalhos de terceiros, mesmo que executados sob 
sua orientação. 

b) Assumir responsabilidade por atividade para as 
quais não esteja capacitado pessoal e 
tecnicamente. 

c) Garantir a plena informação e discussão sobre as 
possibilidades e consequências das situações 
apresentadas, respeitando democraticamente as 
decisões dos usuários, mesmo que sejam 
contrárias aos valores e às crenças individuais dos 
profissionais, resguardados os princípios deste 
Código. 

d) Permitir ou exercer a supervisão de aluno de 
Serviço Social em Instituições Públicas ou Privadas 
que não tenham em seu quadro, assistente social 
que realize acompanhamento direto ao aluno 
estagiário. 

e) Compactuar com o exercício ilegal da Profissão, 
inclusive nos casos de estagiários que exerçam 
atribuições específicas, em substituição aos 
profissionais. 

 
Questão 24 
 
Assinale a única alternativa incorreta. Quanto ao sigilo 
profissional, prevê o Código de Ética Profissional dos 
Assistentes Sociais que: 
 
a) É vedado ao assistente social, revelar sigilo 

profissional. 
b) A quebra do sigilo não será admitida quando se 

tratarem de situações cuja gravidade possa, 
envolvendo ou não fato delituoso, trazer prejuízo 
aos interesses do usuário, de terceiros e da 
coletividade. 

c) Constitui direito de o assistente social manter o 
sigilo profissional. 

d) O sigilo protegerá o usuário em tudo aquilo de que o 
assistente social tome conhecimento, como 
decorrência do exercício da atividade profissional. 

e) A quebra do sigilo profissional poderá ser feita 
dentro do estritamente necessário, quer em relação 
ao assunto revelado, quer ao grau e número de 
pessoas que dele devam tomar conhecimento. 

 
Questão 25 
 
Assinale a única resposta incorreta. O Código de Ética 
Profissional dos Assistentes Sociais prevê penalidades 
para o não cumprimento do mesmo podendo ser 
aplicadas as penalidades de: 
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a) Privação de liberdade. 
b) Advertência pública. 
c) Multa. 
d) Advertência reservada. 
e) Cassação do registro profissional. 
 
Questão 26 
 
De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA é dever do Estado assegurar à 
criança e ao adolescente: 
 

I. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 
pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um. 

II. Atendimento no ensino fundamental, através 
de programas suplementares de material 
didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde. 

III. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 
inclusive para os que a ele não tiveram acesso 
na idade própria. 

IV. Atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente 
na rede regular de ensino. 

 
Assinale a única opção correta associando V ou F a 
cada afirmação nessa ordem, conforme seja 
verdadeira ou falsa, tem-se: 

 
a) F V F V 
b) F F F F 
c) F V V F 
d) V V V V 
e) V F F V 
 
Questão 27 
 
Assinale a única alternativa incorreta. De acordo com o 
Art. 56 do Estatuto da Criança e do Adolescente – 
ECA, os dirigentes dos estabelecimentos de ensino 
devem fazer comunicado ao Conselho Tutelar quando: 
 
a) Houver maus-tratos envolvendo os alunos do 

estabelecimento escolar. 
b) Houver caracterização de elevados níveis de 

repetência. 
c) Ficar evidenciado quantitativo de faltas não 

justificadas. 
d) Caracterizar evasão escolar. 

e) Aos dirigentes escolares não é permitido emitir 
comunicado ao Conselho Tutelar.  

 
Questão 28 
 
Assinale a única alternativa incorreta. O Estatuto da 
Criança e do Adolescente – ECA no capítulo que trata 
da profissionalização e proteção no trabalho define 
que: 
 
a) A formação técnico-profissional obedecerá aos 

seguintes princípios de garantia de acesso e 
frequência obrigatória ao ensino regular. 

b) Como princípio da formação técnico profissional, as 
atividades devem ser compatíveis com o 
desenvolvimento do adolescente. 

c) O adolescente terá horário especial para o exercício 
das atividades. 

d) Não será assegurado nenhum tipo de bolsa ou 
remuneração ao adolescente até quatorze anos de 
idade para as atividades de aprendizagem. 

e) Ao adolescente aprendiz, maior de 14 (quatorze) 
anos, são assegurados os direitos trabalhistas e 
previdenciários. 

 
Questão 29 
 
Assinale a única alternativa incorreta. Determina o 
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA sobre o 
adolescente aprendiz em regime familiar de trabalho, 
aluno de escola técnica assistido em entidade 
governamental ou não governamental que: 
 
a) É vedado trabalho noturno realizado entre 22h e 05h 

do dia seguinte. 
b) Há proibição ao trabalho insalubre, perigoso e 

penoso. 
c) É proibido ser realizado em locais prejudiciais à sua 

formação e ao seu desenvolvimento físico, 
psíquico, moral e social. 

d) É vedado ser realizado em horários e locais que não 
permitam a frequência à escola. 

e) Qualquer trabalho é permitido aos menores de 14 
(quatorze) anos de idade. 

 
Questão 30 
 
De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA no capítulo que trata sobre a 
prevenção, dispõe que: 
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I. É dever de todos prevenirem a ocorrência de 
ameaça ou violação dos direitos da criança e 
do adolescente. 

II. A criança e o adolescente têm direito à 
informação, cultura, lazer, esportes, diversões, 
espetáculos e produtos e serviços que 
respeitem sua condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento. 

III. As obrigações previstas nessa Lei, não 
excluem da prevenção especial outras 
decorrentes dos princípios por ela adotados. 

IV. A inobservância das normas de prevenção 
importará em responsabilidade da pessoa 
física ou jurídica, nos termos dessa Lei. 
 

Assinale a única opção correta associando V ou F a 
cada afirmação nessa ordem, conforme seja 
verdadeira ou falsa, tem-se: 

 
a) V V V F 
b) V V V V 
c) F V V V 
d) V F V V 
e) V V F V 
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PROVA:Língua Portuguesa 
 

Texto 1 
Construir cidadania é também construir novas 

relações e consciências 
 

A cidadania é algo que não se aprende com os 
livros, mas com a convivência, na vida social e 
pública. É no convívio do dia-a-dia que 
exercitamos a nossa cidadania, através da relação 
que estabelecemos com os outros, com a coisa 
pública, com a vida em comunidade, no bairro ou 
na tabanca. 
Tenho seguido com bastante atenção a evolução 
político militar, sobretudo na eventual vinda ou 
não de uma força de estabilização estrangeira. 
Pergunto, se isso será ou não uma boa coisa para 
GB (Guiné-Bissau) neste momento? E se chega 
uma força deste como assegurar que essa força 
seja usada da melhor maneira. Queria 
compartilhar com todos os Guineenses alguns 
critérios meus e também pensamentos do teórico 
do campo de transformação de conflitos, John 
Paul Lederach.[...] 
John Paul descarta as teorias das massas críticas. 
Esta é a ideia de que só mudam as coisas quando 
as pessoas tomam consciência da sua situação e 
saem à rua em massa para protestar e exigir uma 
mudança. Ele também descarta a ideia de que uma 
força estrangeira pode arrumar estas situações 
como um contrapeso de poder. A estabilidade 
sustentável não pode vir de fora tem que ser 
nutrida desde dentro do país.[...] 
Lederach compara a sociedade com um pão, o que 
faz o pão crescer e tomar uma forma gigante é a 
pequena quantidade de massa com que se 
começa a fazer o pão. Usando a metáfora, 
Lederach disse que a mudança social se faz com a 
articulação de pessoas estratégicas. Isso é 
porque, segundo o seu pensamento, a sociedade 
funciona parecida com uma teia de aranha. Cada 
fio se estende de um ponto que liga muitos fios da 
teia. As pessoas chaves de uma sociedade são 
aquelas que fazem as ligações entre um fio da 
sociedade e outro. Elas são aquelas pessoas que 
são as pontes entre diversos setores da sociedade 
ao mesmo tempo.[...] 
Não se deve presumir que as autoridades têm 
pensado todas estas questões. Abundam as 
justificações pelas quais a presença da juventude 
em qualquer cenário de tomada de decisão é 
indispensável. Insisto os jovens devem organizar-

se para que possam influir neste processo dado 
que serão eles que terão que lidar com as 
sequelas desses atos no futuro. 
Rui Manuel da Costa HTTP://www.didinho.org/ , 
acesso em 9/1/2012 
 
Texto para as questões de 31 a 36.  
 
Questão 31 
 
Considere as alternativas quanto ao texto em análise. 
 

I) Deduz-se que cidadania se constrói mediante 
contatos com outros indivíduos, que se 
relacionam entre si e  transformam a maneira 
de pensar e de agir, mudando assim a 
sociedade. 

II) O  estudioso John Paul é partidário de que as 
massas  são críticas, por isso os cidadãos 
pertinentes a elas com  idênticas 
características são sempre capazes de 
transmudar a sociedade. 

III) Existe, segundo Lederach, o parecer de que é 
possível haver uma estabilidade sustentável, 
no entanto esta deverá ser cultivada no país. 
 

Estão corretas as afirmativas: 
 
a) Todas. 
b) Nenhuma. 
c) Apenas I e II. 
d) Somente I e III. 
e) II e III somente. 
 
Questão 32 
 
A única alternativa não condizente com o sentido do 
texto é: 
 
a) A sociedade, segundo Lederach, sofre mudança  

com a articulação de pessoas que funciona de 
maneira similar a uma teia de aranha. 

b) As pessoas mais influentes são as que 
estabelecem liames entre um fio e outro, servindo 
de ponte entre os diversos setores. 

c) Deduz-se do excerto que a presença dos jovens é 
imprescindível para uma tomada de decisão em 
qualquer âmbito. 

d) A cidadania é exercida no cotidiano, pois, é neste, 
em que ela deve estar inserida.  
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e) Existe uma afirmação paradoxal com a semântica 
do texto, quando se diz que as coisas mudam 
indenes das ações das pessoas. 

 
Questão 33 
 
Em relação ao terceiro parágrafo, identifique a 
assertiva que não condiz com o comentário exposto 
abaixo. 
 
a) Existe um sinal indicativo de crase, obrigatório, por 
vir junto a um verbo de sentido completo que exige um 
complemento preposicionado. 
b) Quanto às regras da nova ortografia, existe apenas 
uma palavra que foge ao explicitado na lei. 
c) A regência e a concordância verbal estão 
obedecendo às regras da variedade formal da língua. 
d) Existem formas verbais simples e perífrases 
verbais com predominância de um modo verbal não 
hipotético. 
e) A fim de tornar o texto conciso e mais atraente, o 
autor empregou retomadas nominais e pronominais.  
 
Questão 34 
 
Quanto à tipologia textual, pode-se concluir que se 
trata de uma: 
 
a) Narrativa objetiva, por existirem elementos 

pertinentes a tal tipo textual, a exemplo de 
personagens. 

b) Narrativa subjetiva, entremeada de elementos 
descritivos, a fim de inserir, no texto, maior 
veracidade, dando-lhe também melhor coesão. 

c) Dissertação, plena de injunções, devido à 
predominância de verbos no presente do indicativo 
e tentar levar o leitor a uma tomada de posição. 

d) Dissertação expositiva, porque o autor do excerto 
objetiva expor suas ideias de modo subjetivo, 
embora, embasado em informações coerentes. 

e) Dissertação argumentativa objetiva, por o 
articulista elaborar argumentos firmes e os 
defender sem interferência do subjetivismo, 
usando informações previamente apreendidas. 

 
Questão 35 
 
Considere as afirmativas abaixo: 
I) Existe o emprego da variedade linguística formal, 

se bem que haja uma falha quanto às normas 
vigentes de ortografia. 

II) Quanto aos aspectos morfossintáticos o texto se 
encontra sem deslizes, inclusive no condizente à 
regência e à concordância. 

III) No segundo parágrafo, há forma verbal em um 
passado completo e em um passado incompleto. 

IV) Existem elementos relacionais com valores 
semânticos de condição, de oposição, de 
comparação e ainda elementos circunstanciais de 
lugar, de tempo, dentre outros. 

V) A flexão de número das palavras situação, ligação, 
articulação é idêntica à da palavra cidadão. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
a) Todas. 
b) Apenas quatro. 
c) Somente três. 
d) Duas apenas. 
e) Apenas uma. 

 
Questão 36 
 
Considere o sentido do elemento em destaque no 
segmento: “...com a vida em comunidade, no bairro ou 
na tabanca .” Identifique, nos períodos abaixo, o único 
que possui um elemento linguístico com idêntico 
significado: 
 
a) A cidade se comprazia, apenas, em retalhar 

pessoas, em alfinetá-las, com expressões 
injuriosas, indignas de um ser humano, que se diz 
cidadão. 

b) Havia, na mansão, além, de belíssimos jardins com 
palmeiras altaneiras, plenos de variegadas plantas 
floridas, e um grande pálio a protegê-las, que 
enlevavam o sentir das pessoas que ali 
penetravam. 

c) Não existem pessoas insipientes, mas sim 
incipientes, isto é, seres que poderiam crescer 
mais culturalmente, porém, situações alheias a seu 
desejo, uma força maior as obriga a viver no 
ostracismo, sem condições verdadeiras de um 
desenvolvimento intelectual. 

d) Passa despercebido, à maioria dos seres viventes, 
o sofrer alheio, porque alguns se fecham em uma 
carapaça ou em uma redoma de vidro, julgando-se 
superiores, esquecendo-se de que, um dia, 
seremos todos pó, restando-nos algo: a prestação 
de contas de nossos atos. 

e) Há muitos seres discriminados, em nosso país, a 
exemplo daqueles que vivem em uma aldeia, longe 
da chamada “civilização”, esquecidos, desde os 
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nossos primitivos dias, quando suas terras foram 
tomadas, seus costumes vilipendiados. São eles 
os silvícolas, que ainda moram em suas tabas, 
sem cuidados maiores a fim de melhorarem sua 
existência. 

 
 

Educação e mudança 
“Educação  e Mudança”   FREIRE,Paulo - resumo) 
[...] 
Quando uma sociedade está em constante mudança 
de seus valores, podemos afirmar que estamos em 
transição, ou seja, temos de saber o que fomos, o que 
somos para saber o que seremos. A sociedade 
fechada é aquela em que o ponto de decisão 
econômico de uma sociedade está fora dela e dentro 
de uma outra sociedade matriz que é a que tem 
opções, em troca, as demais sociedades só recebem 
ordens. É uma sociedade servil onde há alto índice de 
analfabetismo e desinteresse total pela educação 
básica dos adultos. Essa sociedade é muito prejudicial 
para quem quer ter uma oportunidade na vida. Uma 
sociedade é alienada não tem consciência de seu 
próprio existir, ou seja, quando pretende imitar a 
outrem, já não é ele mesmo. Um profissional alienado 
é um ser inautêntico, não olha para a realidade com 
critério pessoal, mas com olhos alheios. Por isso vive 
uma realidade imaginária e não a sua própria 
realidade objetiva. 
 
Texto para as questões 37 e 38.   
 
 Http:// WWW.netsaber.com.br/resumos/ver resumo c 
44856.html  acesso em 15/1/2012 
 
 
Questão 37 
 
Assinale a única assertiva inadequada em relação ao 
exposto no texto. 
 
a) Pode-se inferir que há um sentido de preocupação 

do eminente pedagogo, quanto à formação da 
sociedade,  

b) Deduz-se que uma sociedade é uma sociedade 
sem consciência do que anseia porque obedece à 
outra, que é matriz, sendo, portanto, manipulada 
por ela. 

c) Na sociedade servil, embora seja manipulada, é-
lhe dada sempre a oportunidade de estabelecer 
uma ascensão, a fim de que possa galgar posição 
inerente ao ser humano. 

d) Existe um tipo de sociedade, formada por 
indivíduos que não têm consciência de seu viver, 
esta é chamada de alienada. 

e) Na sociedade fechada não existe um poder 
econômico, este se encontra fora dela, em uma 
sociedade, chamada matriz, que sempre envia 
ordens a que outras sociedades obedecem. 

 
Questão 38 
 
Apenas uma alternativa não corresponde ao aspecto 
geral do texto, identifique-a. 
 
a) Há uma relação de antonímia no primeiro período, 

explicitada por duas palavras circunstanciais. 
b) Há vírgulas empregadas, corretamente, para 

separar palavra denotativa, isolando explicação e 
oração, adversidade.  

c) Entende-se por uma sociedade alienada, uma 
sociedade cujos membros, são alheios a tudo e 
vivem em longínquos lugares. 

d) Em “...mas  com olhos...” se o vocábulo em 
destaque for trocado por “no entanto ”, não haverá 
mudança de sentido. 

e) Pode-se perceber que em “...um ser autêntico, não 
olha...”, a vírgula destacada implica um sentido de 
causa, cujo elemento coesivo se encontra elítico. 

 
 

Questão 39 
 
“Não fique a distância! Aproxime-se!”  Parecia dizerem 
os olhos daquela formosa mulher. Porém, ele era 
tímido, pois queria namorar com ela e fugia 
sempre...mais de um dia se passaram e nada. Ela não 
desistia. Um dia, lhe enviou cartão: ‘Eu lhe amo, darei-
te minha vida...” E o caso foi resolvido. 
 
Quanto ao parágrafo será correto afirmar que: 
a) Em “a distância ”, não existe erro, pois com a 

locução em destaque, só deverá haver o sinal 
indicativo de crase, caso o segundo elemento 
venha determinado. 

b) A perífrase verbal parecia dizerem desobedece às 
normas gramaticais da variedade formal da língua, 
uma vez que o verbo flexionado deveria ser 
parecia e não diderem.  

c) Em “Eu lhe amo ”, não há falha de regência verbal, 
pois o verbo em enfoque, pode ser transitivo direto, 
ou indireto. 
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d) O pronome pessoal átono enclítico, no 
parágrafo,está em observância à língua formal, por 
se tratar de início de oração 

e) A concordância verbal em “ Mais de um dia se 
passaram” está em consonância com as regras 
gramaticais vigentes, por se tratar de 
reciprocidade. 

Questão 40 
 
Identifique o período com melhor redação quanto à 
correção, clareza e concisão:  
 
a) Neste início de milênio, existe muitas 

metamorfoses em que, muitas vezes o ser humano 
se perde por que pensa que será feliz com a 
aquisição de poder econômico elevado. 

b) Existem jovens, em cujas cabeças, surge um 
emaranhado de ideias, deixando-os meio perdidos, 
frente a uma sociedade falha, plena de valores 
estapafúrdios, não condizentes com a ética 
tampouco com a moral.  

c) Seria necessário que os homens se esquecessem 
que somos seres falhos, por que ainda estamos 
“nos fazendo”, como toda natureza: temos de 
evoluir a cada dia. 

d) Os amigos lhe convidaram para a reunião, contudo 
ele não ouviu o convite, por estar discutindo com a 
noiva na ocasião, mas, no final voltou o sorriso a 
face de todos. 

e) Chegou cedo à Faculdade à uma hora, seria bom 
que ele de segunda à sexta fizesse isso, por que 
sendo inteligente, não sendo insipiente, sabia que, 
no cômputo final, sua atitude seria sensurada. 
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