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CARGO 3

ASSISTENTE SOCIAL

TIPO A

Confira seus dados pessoais e verifique se o tipo de
caderno de provas corresponde ao tipo indicado na sua
folha de respostas. Se houver qualquer divergência,
solicite providências ao fiscal de sala mais próximo.

As provas objetivas são constituídas de questões com
cinco opções (A, B, C, D e E), com uma única resposta
correta. Caso o caderno das provas esteja incompleto
ou tenha qualquer defeito, solicite providências ao fiscal
de sala mais próximo.

Transcreva as respostas das questões para a folha de
respostas, que é o único documento válido para a
correção das provas. O candidato é o único responsável
pelo preenchimento da folha de respostas. Serão
consideradas marcações indevidas as que estiverem em
desacordo com o edital de abertura ou com a folha de
respostas, tais como marcação rasurada ou emendada,
ou campo de marcação não-preenchido integralmente.
Em hipótese alguma haverá substituição da folha de
respostas por erro de preenchimento por parte do
candidato.

Para a marcação, o candidato deve usar caneta esferográfica
de tinta preta. Não é permitido que outras pessoas façam as
marcações da folha de respostas.

É vedado amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo,
danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos
decorrentes da impossibilidade de realização da leitura óptica.

Estas provas têm a duração de quatro horas. O candidato
deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo,
uma hora após o início das provas e poderá levar seu caderno
de provas somente no decurso dos últimos quinze minutos
anteriores ao horário determinado para o término das provas.

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes
no presente caderno ou na folha de respostas implicará a
anulação das suas provas.

Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas
serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico
http://www.movens.org.br/prefsaoluis, no dia 16/1/2007,
a partir das 16 horas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 01

Durante visita domiciliar, um agente de saúde
percebeu o retraimento de uma jovem de 14 anos.
Quando argüida sobre seus familiares, a jovem
torceu a barra da saia, em atitude de
constrangimento, e bateu a porta, sem responder.
Percebendo algo mais sério, o agente retornou à
unidade de saúde e procurou a assistente social,
solicitando intervenção com urgência. A assistente
social se deslocou até a casa da jovem,
encontrando a genitora, que chegava do trabalho,
e que confirmou mudança no comportamento da
filha, entendendo, todavia, ser “coisa da idade”.
Expôs, ainda, que seu marido, por estar
desempregado, cuidava da jovem. Destacou,
também, que a jovem sempre ajudava o pai quando
este chegava alcoolizado. Ao ouvir o diálogo, a
jovem entrou na sala em choro convulsivo,
verbalizando, com raiva, o abuso de que vinha
sendo vítima, inclusive naquela manhã. Disse
também estar no período fértil.

Considerando a situação exposta, assinale
Verdadeiro (V) ou Falso (F) quanto às ações
cabíveis aos integrantes da Rede de Atenção às
Vítimas existente na localidade.

I – O Serviço de Medicina Legal deve realizar o
exame de corpo de delito na jovem.

II – A Unidade de Saúde Especializada deve
viabilizar a profilaxia pertinente, incluindo a
contracepção de emergência.

III – A Delegacia deverá receber a denúncia sobre
o fato, encaminhar a jovem para o exame de
corpo de delito e investigar a situação.

IV – Por ser responsável pelo encaminhamento,
o Conselho Tutelar deverá receber a
notificação remetida pela delegacia.

V – A assistente social deverá, de forma
veemente, censurar verbalmente o pai pelo
abuso cometido contra a jovem.

A seqüência correta é

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

QUESTÃO 02

Integrante da Associação de Diabéticos, uma
senhora expressa interesse em participar do
Conselho de Saúde, contribuindo para o controle
social. Além da participação da comunidade, que
outros princípios também são diretrizes do Sistema
Único de Saúde (SUS), constituindo o tripé de
sustentação deste sistema?

(A) equidade e integralidade
(B) universalidade e integralidade
(C) universalidade e resolutividade
(D) equidade e resolutividade
(E) descentralização e integralidade

QUESTÃO 03

Familiares de um rapaz de 27 anos de idade,
portador de transtorno mental, durante um
atendimento com a equipe interdisciplinar do Serviço
de Saúde Mental que o acompanha, culparam-no
por todo o sofrimento vivido na família. O assistente
social responsável, utilizando a
_________________________, deverá levá-los a
falar sobre outras situações que estão produzindo
sofrimento em suas vidas, desfocalizando o
“paciente identificado”. No final, o assistente social
deverá conduzir o atendimento para fortalecer a
competência familiar, no tocante à melhoria do
cotidiano doméstico.

A opção que preenche corretamente a lacuna é

(A) entrevista motivacional.
(B) abordagem cognitivo comportamental.
(C) terapia de redução de danos.
(D) abordagem sistêmica.
(E) abordagem em rede social.

QUESTÃO 04

Considerando o Código de Ética do Assistente
Social, cabe ao profissional participar da elaboração
e do __________________________ das políticas
sociais, bem como da formulação e da
implementação de ____________________.

Assinale a opção que completa corretamente o
enunciado acima.

(A) ordenamento – projetos internacionais
(B) gerenciamento – programas sociais
(C) ordenamento – políticas institucionais
(D) gerenciamento – projetos internacionais
(E) ordenamento – programas sociais

QUESTÃO 05

Considere que um senhor de 36 anos de idade,
busque o Serviço Social da Unidade Básica de Saúde,
solicitando apoio e tratamento para dependência
química. De acordo com a atual Política Nacional de
Saúde Mental, no que se refere ao adulto usuário de
álcool e outras drogas, assinale Verdadeiro (V) ou
Falso (F).

I – É encaminhado para um Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS), enquanto as crianças e
os adolescentes são encaminhados para o
CAPSad.

II – É internado em hospital geral, se necessitar
de desintoxicação e outros tratamentos.

III – Tem o tratamento pautado em sua realidade,
objetivando sempre a abstinência.

IV – Tem reconhecidas suas singularidades, sendo
traçadas, durante seu tratamento, algumas
estratégias em defesa da vida.

A seqüência correta é

(A) F  F  F  F.
(B) F  V  F  V.
(C) V  V  F  F.
(D) V  F  V  F.
(E) V  V  V  V.
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QUESTÃO 06

Buscando compreender a comunidade em que

desenvolve sua ação profissional, um assistente

social utilizou o Índice de Desenvolvimento da

Família (IDF) como ferramenta técnica. Com

referência ao IDF, assinale a opção correta.

(A) O IDF é o indicador sintético calculável para

cada família, que possibilita mensurar o

desenvolvimento de qualquer grupo

geográfico.

(B) O IDF restringe-se a quatro dimensões:

ausência de vulnerabilidade, acesso ao

conhecimento, acesso ao trabalho e

disponibilidade de recursos.

(C) A ausência de vulnerabilidade é obtida com

base na avaliação da qualificação profissional.

(D) O IDF leva em consideração diversas

referências da mídia, para além da insuficiência

de renda correlacionada.

(E) O IDF mensura a disponibilidade de recursos

com base no componente “presença da mãe”.

QUESTÃO 07

Em atividade inicial de um grupo de diabéticos,

um assistente social iniciou seu trabalho abordando

diretamente a importância da convivência familiar e

comunitária no tratamento. Subitamente, foi

interrompido por uma usuária, que lhe solicitou

apresentação, além de exigir explicações sobre o que

ele pretendia com aquele grupo. Tomando por base

o Código de Ética do Assistente Social, conclui-se que

o profissional desconsiderou o dever de

(A) buscar o aprimoramento profissional de forma

contínua, colocando-o a serviço dos princípios

desse Código.

(B) esclarecer os usuários, ao iniciar o trabalho,

sobre os objetivos e a amplitude de sua

atuação profissional.

(C) ler para o grupo os artigos da lei de

regulamentação da profissão.

(D) apoiar e/ou participar dos movimentos sociais

e das organizações populares vinculados à luta

pela consolidação e ampliação da democracia

e dos direitos de cidadania.

(E) dispor de condições de trabalho condignas, em

entidade pública ou privada, de forma a garantir

a qualidade do exercício profissional.

QUESTÃO 08

Durante consulta, a ginecologista de uma unidade
de saúde identificou marcas de agressão no corpo de
uma jovem, de 17 anos de idade, mãe de dois filhos,
encaminhando-a para o Serviço Social. No acolhimento,
a assistente social realizou os procedimentos cabíveis
e reconheceu que a unidade de saúde ficou sensibilizada
com o caso. Assim, desenvolveu algumas oficinas sobre
o tema para os integrantes da equipe de saúde, incluindo-
se diversos aspectos da violência, inclusive a prevenção.
Nesta situação, será INCORRETO afirmar que:

(A) a violência de gênero é problemática ligada ao
poder.

(B) as desigualdades existentes na sociedade são
o elemento comum nos diversos tipos de violência.

(C) desigualdades salariais, assédio moral e sexual
no trabalho e tratamento desumano da mulher
nos serviços de saúde são algumas das formas
de violência de gênero.

(D) a mulher de baixa renda denuncia menos a
violência que as mulheres das classes média e alta.

(E) pode-se citar como exemplo de violência
psicológica a imagem desvalorizada da mulher
negra, existente no imaginário social.

QUESTÃO 09

No estágio final do câncer, um senhor de 65 anos
de idade verbaliza a “opção pelo local de morte”. Este
direito está assegurado

(A) no Estatuto do Idoso.
(B) na Lei Orgânica da Assistência Social.
(C) no Compêndio Regulador dos Óbitos.
(D) na Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde.
(E) no Estatuto da Terra.

QUESTÃO 10

Durante a apresentação de oficinas de educação
para a saúde, uma jovem garantiu que “um dia iria
casar-se com um gringo e ele a levaria embora dali,
pois os gringos adoram as morenas!” Outra
adolescente complementou que “no exterior, eles não
espancam a mulher nem os filhos”, como ocorria em
sua casa. A assistente social que coordenava a
atividade deve:

I – discutir como a identidade racial das mulheres
é manipulada para atender ao mercado sexual.

II – refletir com o grupo que o Estatuto da Criança
e do Adolescente transformou a exploração
sexual de crianças e adolescentes em violação
dos direitos humanos.

III – informar que o abuso sexual é centrado e
sustentado no relacionamento interpessoal
entre vitimizador e vitimizado.

IV – desmitificar aspectos fantasiosos utilizados
para coaptação e/ou aliciamento, pelo tráfico
de pessoas.

V – avaliar o contexto e não identificar o motivo
que leve à notificação.

Estão certos apenas os itens

(A) I, II, IV e V.
(B) II, III e V.
(C) III, IV e V.
(D) I, II e IV.
(E) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 11

Uma adolescente de 12 anos de idade foi levada
do interior, onde morava com seus pais, para a cidade,
com a promessa de poder freqüentar melhores escolas.
Todavia, passou a trabalhar como empregada
doméstica, sem remuneração. Ao conviver com a
adolescente nos espaços comuns do prédio em que
passou a residir, uma assistente social aproximou-se
da menina, perguntando-lhe sobre a escola, e obtendo
como resposta o não-engajamento da adolescente em
unidade escolar. Considerando esta situação
hipotética, assinale a opção correta.

(A) A adolescente enquadra-se nos critérios das
“crianças invisíveis”.

(B) Não se configura um problema, pois a
adolescente tem a oportunidade de se
alimentar.

(C) O conselho tutelar local não tem como intervir,
uma vez que os pais moram no interior.

(D) Basta matricular a menina em uma escola para
a situação se normalizar.

(E) A situação da adolescente só interessa aos
adultos que a trouxeram e à sua família.

QUESTÃO 12

Diariamente, uma assistente social estaciona
seu carro em uma área compartilhada por grupos
distintos de adolescentes. O assassinato de um
rapaz dos grupos gerou agitação nos demais,
aumentando os conflitos naquela região. Chamada
para intervir neste cenário, a assistente social
adotou alguns procedimentos técnicos. Assinale a
opção que apresenta conduta profissional
INCORRETA para esta situação.

(A) A assistente social deve articular-se com
outras instituições da área de abrangência,
para traçar estratégias de intervenção.

(B) Definir eixos para a compreensão do
fenômeno das gangues.

(C) A assistente social deve focalizar a
intervenção com os componentes das
gangues, em razão da pouca importância da
família na vida destes jovens.

(D) O lazer deve ser uma das estratégias
técnicas, pois ajuda a desenvolver o
sentimento gregário, estabelecendo-se
limites.

(E) As escolas da comunidade, as unidades de
saúde, os organismos de segurança pública,
a assistência, a cultura, e outras entidades
deste grupo de atuação devem trabalhar, en-
tre outros conteúdos, auto-estima, percepção
do ser no mundo, pertença, identidade,
proteção, consumo e projeto de vida com os
jovens de toda a comunidade, avaliando
sistematicamente as ações.

QUESTÃO 13

Considere que um assistente social, ao assumir
o serviço social em uma unidade de saúde do SUS,
tenha percebido que o Conselho de Saúde se
encontrava vazio e pouco operante. Diante desta
situação, passou a participar das reuniões e a
incentivar reflexões. Como desdobramento, foi
convidado a instrumentalizar os conselheiros e
outras pessoas para um controle social mais
assertivo. Para tal, propôs, inicialmente, o estudo
de dois temas sobre a prática do controle social.
Estes temas deveriam tratar de

(A) critérios básicos da elaboração de pautas das
reuniões dos conselhos de saúde e relações
entre o conselho de saúde e o Poder
Legislativo.

(B) violência e saúde pública e o papel das
comissões dos conselhos de saúde.

(C) raízes do controle social na área da saúde e
elaboração dos estatutos e normas para as
instituições que integram os conselhos de
saúde.

(D) aspectos importantes da aprovação das
deliberações dos conselhos de saúde e saúde
do trabalhador no SUS.

(E) aspectos da conjuntura da reforma sanitária
brasileira e monitoramento jurídico nos conselhos
de saúde.

QUESTÃO 14

Em determinado grupo de hipertensos, um
senhor de 68 anos de idade foi estimulado a
divertir-se e a ter práticas saudáveis de vida. A
filha, ao saber do interesse do genitor, criticou tal
iniciativa, preocupada com o aumento dos gastos
e especificamente com a atividade de dança de
salão. Dias depois, ao retornar à unidade de saúde
para aferir a pressão, o mesmo senhor procurou
a assistente social de seu grupo para comentar o
ocorrido e seu desânimo diante da situação fa-
miliar. Assinale a opção que apresenta a condução
mais adequada a ser adotada pela profissional.

(A) Analisar com o senhor as dificuldades na
convivência familiar e estimular seu retorno ao
grupo.

(B) Explicar ao senhor que sua filha está
preocupada, temendo que ele gaste dinheiro
excessivamente.

(C) Agendar reunião com os familiares dos
integrantes do grupo de hipertensos, para
abordar temas inerentes às necessidades da
pessoa idosa, estratégias de controle da
hipertensão e aspectos do Estatuto do Idoso.

(D) Encaminhar o caso para o médico, entendendo
que o desânimo requer intervenção
medicamentosa.

(E) Pedir que o senhor procure atividades que não
gerem ônus para a família.
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QUESTÃO 15

Duas crianças procuraram assistência em uma
unidade de saúde e, após os procedimentos
rotineiros, foram conduzidas até a sala da assistente
social, para a devida intervenção profissional. As
crianças relataram sintomas orgânicos nitidamente
oriundos da atividade de venda de balas e do cuidado
de veículos, nas proximidades. Questionadas sobre
a escola e a família, esquivaram-se do assunto. Fo-
ram encaminhadas ao conselho tutelar, que adotou
os procedimentos pertinentes. Acerca deste assunto,
assinale a opção que NÃO encontra nenhuma relação
com a situação apresentada.

(A) O dinheiro proveniente da atividade lícita ou
ilícita na rua é usualmente direcionado para a
sobrevivência de crianças e adolescentes e de
sua família.

(B) A rua, espaço de diversão e sustento,
apresenta atrativos para crianças e
adolescentes.

(C) A violência doméstica e as péssimas condições
de moradia motivam o distanciamento de
crianças e adolescentes da família.

(D) O trabalho nas ruas só apresenta risco quando
crianças e adolescentes estão
desacompanhadas.

(E) O trabalho precoce nas ruas contribui para a
evasão escolar.

QUESTÃO 16

Em hospital da rede de saúde pública, um
assistente social percebe o grande número de
fumantes em áreas internas da unidade de saúde.
Tendo ciência da legislação, busca algumas
estratégias técnicas para intervir junto aos
tabagistas. Realiza capacitação para a abordagem
básica ou PAAPA, conforme referencial técnico do
Instituto Nacional do Câncer/INCA, que pode ser
realizada por qualquer profissional de saúde,
exigindo-se entre 3 a 5 minutos durante o
atendimento, com o objetivo de estimular a mudança
de comportamento do tabagista. A sigla “PAAPA”
diz respeito a que etapas do processo?

(A) perceber - aproximar - abordar - perguntar -
atender

(B) parar - aproximar - avaliar - permitir- abordar
(C) pedir - ajudar - autorizar - posicionar - atender
(D) perguntar - avaliar - aconselhar - preparar -

acompanhar
(E) perceber – acolher - abordar - possibilitar -

autorizar

QUESTÃO 17

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
(PETI) tem como centro de atenção
_______________________,  envolvendo ações
___________,  bem como a geração de trabalho e
renda, objetivando a ___________________ e
promovendo a qualidade de vida.

(A) à criança e ao adolescente – interinstitucionais
– melhoria da renda

(B) à família – socioeducativas – inclusão social
(C) à juventude – especiais – freqüência escolar
(D) à sociedade – de lazer – melhoria da cultura
(E) ao jovem em situação de risco – de reabilitação –

proteção

QUESTÃO 18

Em casos de usuários do serviço de saúde mental, o
assistente social deve considerar o Programa de Volta
para Casa. Acerca deste programa, é correto afirmar:

I – contribui para a reinserção social do portador de
transtorno mental, pois garante repasse vitalício.

II – envolve o pagamento mensal de auxílio-
pecuniário de um salário mínimo.

III – objetiva apoiar e acompanhar a reabilitação
psicossocial, atendendo ao artigo 5.º da Lei n.º
10.216/2001.

IV – é direcionado ao egresso de internação
psiquiátrica ocorrida em alguma instituição em
que tenha permanecido por período igual ou
maior que dois anos.

V – está inserido no modelo de atenção de base
comunitária e envolve atenção diária.

Estão corretos apenas os itens

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

QUESTÃO 19

Considerando o contexto profissional
contemporâneo, o assistente social deve pautar sua
atuação em recursos essenciais, que possibilitam
entendimento da realidade e direcionamento técnico.
Estes recursos essenciais são

(A) as habilidades com os instrumentos do serviço
social.

(B) o entendimento da instituição e da população.
(C) os materiais que possibilitem respostas concretas

à população.
(D) os recursos oriundos do ecossistema comunitário

da área de abrangência institucional.
(E) as bases teórico-metodológicas.

QUESTÃO 20

Buscando o enfrentamento da violência contra
crianças e adolescentes, um assistente social identifica
os parceiros institucionais que compõem os fluxos de
defesa dos direitos, da responsabilização e do
atendimento às situações de violência, que integram a
rede local, de forma a garantir a atenção integral.
Considerando as instituições que integram cada fluxo,
associe a primeira coluna à segunda.

I – Fluxo de Defesa de Direitos
II – Fluxo de Atendimento
III – Fluxo de Responsabilização

( ) Casa Abrigo
( ) Conselho Tutelar
( ) Instituto Médico Legal
( ) Serviço Terapêutico para Abusadores
( ) Delegacia Especializada

A seqüência correta é

(A) I, III, II, III e I.
(B) III, II, I, III e I.
(C) II, I, III, II e III.
(D) III, I, III, I e  II.
(E) I, III, II, II e III.
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Leia o texto a seguir para responder às questões
de 21 a 23.

Texto I

Gosto de ver casulos de borboletas. Lagartas
feias que adormeceram, esperando a mágica
metamorfose. De fora olhamos e tudo parece imóvel
e morto. Lá dentro, entretanto, longe dos olhos e
invisível, a vida amadurece vagarosamente.
Chegará o momento em que ela será grande
demais para o invólucro que a contém. E ele se
romperá. Não lhe restará alternativa, e a borboleta
voará livre, deixando sua antiga prisão... Voar livre,
liberdade. [...]

Somos como as borboletas: a liberdade não é
um início, mas o ponto final de um longo processo
de gestação. Não é isso que acontece conosco?
Quem será o tolo que pensará que a criança é
gerada na hora do parto? A vida começou, em
silêncio, em momento distante do passado. O
nascimento é apenas o vir à luz, o descobrimento,
a revelação daquilo que havia sido plantado e
cresceu.

Não haverá parto se a semente não for plantada,
muito tempo antes...

Não haverá borboletas se a vida não passar por
longas e silenciosas metamorfoses...

Rubem Alves. A reverência pela vida: a sedução de Gandhi.
Campinas: Papirus, 2006. p. 83.

QUESTÃO 21

A respeito do texto I, assinale a opção correta.

(A) O autor não gosta de lagartas, apenas de
borboletas, conforme expresso nos dois
primeiros períodos do texto.

(B) “Lá dentro” (linha 4) situa o leitor em espaço
inabitado e temporário.

(C) A liberdade é o primeiro passo do processo de
gestação.

(D) Segundo o texto, as borboletas são
resultantes de uma vida longa e silenciosa.

(E) Ser livre, assim como nascer, é conseqüência
de processos anteriores de amadurecimento.

QUESTÃO 22

Com relação às estruturas lingüísticas do texto
I, assinale a opção correta.

(A) Nas linhas 6 e 7, os pronomes “ela” e “a”
possuem o mesmo referente.

(B) Em “Não é isso que acontece conosco?” (linha
13), o pronome “isso” é utilizado para antecipar,
resumidamente, o assunto a ser tratado no
período seguinte.

(C) Na linha 14, a partícula “que”, em suas duas
ocorrências, pertence à mesma classe de
palavras.

(D) O uso do sinal indicativo de crase em “vir à luz”
(linha 17) é facultativo.

(E) A oração “que havia sido plantado” (linha 18)
tem caráter explicativo.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

QUESTÃO 23

No texto I,

(A) na primeira linha do segundo parágrafo, os
dois-pontos são utilizados para introduzir uma
explicação ao vocábulo “borboletas”.

(B) a supressão do ponto final que separa
“Chegará o momento em que ela será grande
demais para o invólucro que a contém” (linhas
6-7) e “E ele se romperá” (linhas 7-8) com a
conseqüente substituição de “E” por e não
acarretariam erro gramatical.

(C) o argumento que o embasa se resume na
frase “Não lhe restará alternativa” (linha 8).

(D) ocorre essencialmente uma estrutura
narrativa, pois o autor descreve o processo de
formação das borboletas.

(E) seria gramaticalmente correto o uso da vírgula
após “esperando” em “Lagartas feias que
adormeceram, esperando” (linhas 1-2).

Leia o seguinte texto para responder às questões
de 24 a 27.

Texto II

Parece tão difícil acreditar no poder da vida. Tudo
conspira contra ela. Há os governos poderosos, a
força das organizações econômicas, o mal presente
nas minorias cruéis e nas minorias militantes e o
átomo que agora pode destruir todas as coisas...
Como é possível que os homens mantenham a sua
paz interior e se sintam exteriormente tranqüilos,
como podem conservar-se honestos, livres,
verdadeiros para consigo mesmos, em face de
todos os golpes que são desferidos contra eles?
Muitos se agacham e se submetem. A vida se
encolhe cada vez mais. E é isso que abre as portas
ao totalitarismo. Se o indivíduo não estiver disposto
a defender-se contra os abusos do poder, a
liberdade está condenada. Alguns se enganam e
pensam que o problema é exterior, apenas: abertas
as portas das gaiolas, os pássaros voarão. Ignoram
que os pássaros também constroem gaiolas para
si mesmos, por medo das alturas. A liberdade dá
calafrios...

Rubem Alves. A reverência pela vida: a sedução de Gandhi.
Campinas: Papirus, 2006. p. 17 (adaptado).

QUESTÃO 24

Assinale a opção que sintetiza as idéias veiculadas
no texto II.

(A) Crescentes conspirações contra a vida levam a
desacreditá-la, sem que haja possibilidade de
paz.

(B) As “minorias” e as “maiorias” são antagônicas
no que tange à luta pela vida.

(C) Para que se conservem honestos, livres e
verdadeiros, é necessário que os homens se
protejam dos golpes desferidos contra eles.

(D) Não há como alcançar a liberdade se não houver
disponibilidade em lutar por ela.

(E) A liberdade é o bem maior almejado pelo ser
humano e, na sua conquista, não há
interferências externas.
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QUESTÃO 25

Acerca das idéias e estruturas do texto II, julgue
os itens a seguir.

I – A palavra “tão” (linha 1) tem valor
intensificador e exerce a função sintática de
adjunto adverbial.

II – A correção gramatical é mantida se o trecho
“todos os golpes que são desferidos contra
eles” for reescrito da seguinte forma: todos
os golpes que se desfere com eles.

III – Os vocábulos “poderosos” e “exteriormente”
são formados pelo mesmo processo de
derivação: sufixação.

IV – Sem alterar o sentido original do texto, é
possível substituir a palavra “disposto” por
animado no trecho “Se o indivíduo não estiver
disposto a defender-se contra os abusos do
poder” (linhas 13 e 14).

Estão certos apenas os itens

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

QUESTÃO 26

 Dentre os vocábulos a seguir, assinale a opção
que apresenta o único utilizado no texto II em sentido
literal.

(A) “organizações” (linha 3)
(B) “átomo” (linha 5)
(C) “encolhe” (linha 12)
(D) “agacham” (linha 11)
(E) “calafrios” (linha 20)

QUESTÃO 27

Com base no texto II, julgue os itens seguintes.

I – O autor utiliza o sentido figurado (metáfora)
como processo de construção da
argumentação.

II – A oração “por medo das alturas” (linha 19)
expressa o motivo pelo qual os pássaros
constroem gaiolas para si mesmos.

III – Na linha 8, a introdução do pronome “eles”
logo após “podem” preservaria a coerência
textual.

IV – A palavra “gaiolas”, no texto,  está
empregada no sentido de prisão, servindo
de contraponto à idéia de liberdade.

A quantidade de itens certos é igual a

(A) 0.
(B) 1.
(C) 2.
(D) 3.
(E) 4.

QUESTÃO 28

Considere a seguinte situação hipotética.
Em uma expedição pelo Brasil, João Jones,

grande arqueólogo brasileiro, encontrou um
pergaminho com algumas inscrições matemáticas.
Parte delas estava escrita em desconhecido código:

♠: 24 = 6
♣ × ♣ = ♠
♣ × ♠ = Ω
Ω : ∆ = Ω

Desvendando este código matemático, é correto
afirmar que a soma dos valores representados pelos
quatro símbolos numéricos ♠♠♠♠♠, ♣♣♣♣♣, ΩΩΩΩΩ e ∆∆∆∆∆ equivale a

(A) 1.085.
(B) 1.835.
(C) 1.845.
(D) 1.875.
(E) 1.885.

QUESTÃO 29

Em certo país, para não ocorrer um apagão de
energia elétrica, o governo lançou uma campanha
para que a população reduzisse o consumo
residencial de energia. O órgão responsável pela
energia elétrica nesse país orientou a população a
economizar energia e, para isso, apresentou um
cálculo desenvolvido por técnicos do órgão estatal
para alcançar a meta de consumo ideal. O
procedimento do cálculo era o seguinte: calcular a
média de consumo dos três últimos meses e
multiplicar esse resultado por 0,8. O valor encontrado
seria a meta de consumo a ser atingida para a redução
do gasto excessivo de energia elétrica.

Se, na casa do Sr. Consciente Silva, o consumo
de energia elétrica em julho, agosto e setembro foi
de 341,9 kWh, 305,2 kWh e 350,4 kWh,
respectivamente, então sua meta de consumo, em
kWh, para outubro será de

(A) 232.
(B) 256.
(C) 260.
(D) 266.
(E) 332.

Rascunho
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QUESTÃO 30

Na campanha antifumo que está sendo

desenvolvida em uma cidade, alguns profissionais de

saúde querem prever o número de casos de câncer

de pulmão que ocorrerá na população dessa cidade.

Sabe-se que a população total é de 6.000.000 de

pessoas, que 25% dessa população desenvolverá

algum tipo de câncer durante a vida e que 21% dos

casos previstos serão de câncer de pulmão. Portanto,

o número de casos de câncer de pulmão previstos

para a população dessa cidade é de

(A) 0,315 × 105.
(B) 3,15 × 105.
(C) 31,5 × 105.
(D) 315,0 × 105.
(E) 3.150 × 105.

QUESTÃO 31

Uma casa de assistência a idosos possui uma área

de jardim para os pacientes, que podem fazer

exercícios ao ar livre, de forma que tenham condições

de aproveitar a natureza, realizando caminhadas com

o objetivo de recuperar o vigor físico. Esse jardim

tem o formato circular de 32,5 metros de diâmetro.

Se um paciente der 5 voltas em torno do jardim, ele

terá caminhado, em metros, a seguinte distância

(considere πππππ = 3):

(A) 287,5.

(B) 387,5.

(C) 487,5.

(D) 587,5.

(E) 687,5.

QUESTÃO 32

Em exame cardiológico realizado em um paciente
pós-cirúrgico, observou-se que sua pressão arte-
rial diastólica d(t), expressa em mmHg, variou, em

horas, segundo a relação  d(t)  = 
4

1
-  t2 + 2t + 8,

sendo t ∈∈∈∈∈ [0, 4], desde o início do exame. A partir

dos dados fornecidos, é correto afirmar que

(A) a pressão diastólica máxima foi de 12 mmHg.

(B) a pressão diastólica foi decrescente em relação

ao tempo t ∈ [0, 4].

(C) a pressão inicial diastólica foi de 12 mmHg.

(D) a pressão diastólica não se alterou durante

todo o exame.

(E) a pressão diastólica mínima foi de 4 mmHg no

intervalo de tempo considerado.

Rascunho
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QUESTÃO 33

A Fortaleza de São Luís foi erguida pelos invasores
franceses em 1766. Nesse local encontra-se
instalado atualmente o

(A) Palácio La Ravardière.
(B) Teatro Arthur Azevedo.
(C) Edifício São Luís.
(D) Fórum.
(E) Palácio dos Leões.

QUESTÃO 34

O domínio português no território do futuro estado
do Maranhão só foi consolidado a partir de 1644,
com a expulsão dos últimos invasores estrangeiros.
Após a independência do Brasil, em 1822, ocorreram
vários conflitos internos no país durante o período
da regência imperial. O Maranhão, em 1831, foi
palco da agitação que exigiu a expulsão dos
portugueses e dos padres franciscanos, que ficou
conhecida como

(A) balaiada.
(B) sabinada.
(C) setembrada.
(D) cabanagem.
(E) revolta praieira.

QUESTÃO 35

Atualmente, excetuando o setor de serviços, a
principal atividade econômica do estado do
Maranhão e da sua capital, São Luís, está
concentrada

(A) no setor industrial de minérios.
(B) no setor industrial de alimentos.
(C) no extrativismo vegetal.
(D) no setor pesqueiro.
(E) na pecuária.

QUESTÃO 36

O porto de Itaqui, localizado na baía de São
Marcos, no município de São Luís, é um dos mais
importantes portos do litoral norte/nordeste do
Brasil e por ele escoa o minério extraído no sudeste
do Pará. É correto afirmar que a principal via de
transporte para o escoamento do minério das jazidas
até o porto é a

(A) rodovia BR-222.
(B) hidrovia do rio Mearim.
(C) Companhia Ferroviária do Nordeste.
(D) Estrada de Ferro Carajás.
(E) rodovia BR-135.

QUESTÃO 37

No hino do Maranhão, cuja letra é de Antônio
Baptista Barbosa de Godois, a quarta estrofe diz:

Reprimiste o flamengo aventureiro,
e o forçaste a no mar buscar guarida;
dois séculos depois, disseste ao luso:
– A liberdade é o sol que nos dá vida.

Os dois primeiros versos do hino lembram a luta
dos maranhenses pela expulsão dos holandeses e
os dois últimos versos aludem à

(A) adesão do Maranhão à independência do Brasil.
(B) liberdade obtida com a expulsão dos franceses.
(C) liberdade obtida com a expulsão dos holandeses.
(D) adesão ao jugo da corte portuguesa.
(E) liberdade que o sol propicia.

QUESTÃO 38

Visando ao melhoramento da qualidade de vida
do cidadão menos privilegiado, especificamente nas
áreas de qualificação profissional, construção e
melhoria de habitações e solidariedade, o governo
maranhense executa políticas públicas por
intermédio

(A) do programa Fome Zero.
(B) da Gerência de Desenvolvimento Social (GDS).
(C) do combate a endemias.
(D) da reforma agrária.
(E) do programa Bolsa Família.

QUESTÃO 39

O Maranhão é um estado privilegiado pela
diversidade de sua cobertura vegetal.  Entre os seis
tipos de vegetação que recobrem o território
maranhense, NÃO se inclui

(A) a floresta equatorial.

(B) a vegetação de restinga.

(C) o cerrado.

(D) a mata de transição.

(E) a caatinga.

QUESTÃO 40

São atribuições comuns a todas as esferas de
governo, no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS), definidas na Lei n.º 8.080/1990, EXCETO:

(A) organização e coordenação do sistema de
informação em saúde.

(B) realização de pesquisas e estudos na área de
saúde.

(C) elaboração da proposta orçamentária do SUS,
em conformidade com o plano de saúde.

(D) definição das instâncias e dos mecanismos de
controle, avaliação e fiscalização das ações e
dos serviços de saúde.

(E) definição do Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária.


