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PORTUGUÊS

Bola de cristal revela bom 2010 para cinema nacional

Vamos brincar um pouco de bola de cristal. Na minha,
começam a aparecer sinais de que o 2010 do cinema brasileiro
será ótimo, ao menos em termos de público. Com base em uma
lista de lançamentos do site Filme B, é possível arriscar que o
próximo ano será o segundo melhor do período da retomada,
logo abaixo de 2003, que registrou mais de 22 milhões de
espectadores para filmes nacionais.

Quais são os indícios? Primeiro,
claro, “Lula, o Filho do Brasil”, que estreia
em janeiro. Talvez o filme não chegue aos
10 milhões de espectadores desejado
pelo produtor Luiz Carlos Barreto. Mas
dá para dizer, sem medo de errar, que ele
quebrará o recorde de público da
retomada que hoje pertence a “Se Eu
Fosse Você 2”, que teve mais de 6
milhões de ingressos vendidos.

Até aí, foi fácil. Agora uma
previsão mais ousada: “Chico Xavier”, biografia do médium
mineiro com a assinatura de Daniel Filho, vai se aproximar da
casa dos 5 milhões de espectadores. De onde vem essa certeza?
Do sucesso de “Bezerra de Menezes”, filme modesto que levou
mais de 400 mil pessoas ao cinema apenas com seu chamariz
espírita, quase sem campanha de marketing.

Para finalizar, chuto outros quatro filmes que, a meu ver,
vão ultrapassar a barreira de 1 milhão de espectadores: “Quincas
Berro D’Água”, “Bruna Surfistinha”, “O Bem Amado” e “Tropa
de Elite 2”. Ou seja, seis filmes acima dessa marca – um a menos
que em 2003.

Minha bola de cristal só não consegue me dizer se 2010
será bom em termos de qualidade. Aí só Deus sabe. Nesse caso,
as previsões são retroativas. Só dá para afirmar que 2009 foi
decepcionante nesse sentido. Mas isso vai merecer um outro
post em breve.

Disponível em: http://colunistas.ig.com.br/ricardocalil/2009/12/08/bola-de-cristal-2010-sera-

otimo-para-o-cinema-nacional/. Acesso em 08/12/2009.

01 – De acordo com o autor 2010 será o ano do cinema brasileiro
porque:

A) lançará um filme que conta a história do presidente do Brasil;
B) o filme “Lula, o filho do Brasil” terá mais de 10 milhões de

espectadores;
C) serão lançados mais de seis filmes em 2010;
D) pela expectativa de público que deve ser maior que em 2003;
E) pela qualidade dos filmes que serão lançados.

Ricardo Calil

É crítico de cinema, redator-chefe da revista “Trip” e colaborador
da “Folha de S. Paulo”. Escreveu sobre filmes e outros assuntos
para o site NoMínimo, a revista “Bravo” e os jornais “Gazeta
Mercantil” e “Jornal da Tarde”, entre outros.

02 – Conforme o tom do texto, a boa previsão para o filme
biográfico “Chico Xavier” se deve ao motivo de que:

A) sua história é admirada por milhares de seguidores da
doutrina espírita;

B) uma grande campanha de marketing foi feita pelo diretor
Daniel Filho;

C) um filme empreitado por um diretor como Daniel filho não se
pode perder;

D) há um grande chamariz por ser de temática espírita;
E) baseado noutro filme do mesmo tema que levou mais de 400

mil pessoas aos cinemas, estima-se que este leve muito mais
gente.

03 – O autor do texto diz que “foi fácil” até determinada previsão
e que nas próximas “vai ousar”. Isso se dá porque:

A) o tema do primeiro filme é demasiado importante para os
espectadores em relação aos demais;

B) é mais fácil prever uma estimativa de números de
espectadores de filmes com temáticas mais comuns do que
aquelas envolvendo assuntos relativos à religiosidade do
povo;

C) o diretor de “Lula, o filho do Brasil” tem um nome mais
relevante no cinema que o do filme “Chico Xavier”;

D) um se trata de uma biografia autorizada e o outro de uma
autobiografia;

E) o primeiro quebrará o recorde de outro filme já estabelecido
no mundo da sétima arte.

04 – Quando o autor do texto afirma “um a menos que em
2003”, referindo-se ao total de filmes para 2010, ele sugere que:

A) o menor índice de filmes implicará em perda de audiência em
2010;

B) que o número 1 milhão corresponderá ao valor de bilheteria
em 2010;

C) mesmo com um número menor de filmes, isso não implicará
menor número de público para 2010;

D) apenas um filme em 2003 não ultrapassou a marca de 1 milhão
de espectadores;

E) somente filmes de 2010 ultrapassarão a marca de 1 milhão de
reais.

05 – Na opinião do autor do texto “2009 foi decepcionante”
pois:

A) produziu poucos filmes em relação a 2003 e 2010;
B) os filmes de 2009 não tiveram bons diretores e produtores

como Daniel Filho e Luiz Carlos Barreto;
C) não obteve um bom número de público como houve em 2003

e 2010;
D) as previsões retroativas a 2009 já previam o fracasso dos

filmes;
E) não houve incentivo por parte das leis de incentivo à cultura

já que não havia nenhum filme importante sendo rodado,
como é o filme sobre Lula.
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06 – O artigo “o” destacado no texto faz uma realização anafórica
com a entidade abaixo relacionada:

A) bola de cristal;
B) cinema brasileiro;
C) ano;
D) film B;
E) espectador.

07 – O pronome pessoal “ele” em negrito e sublinhado no texto
faz uma retomada de:

A) Luiz Carlos Barreto;
B) Lula;
C) Se Eu Fosse Você 2;
D) Lula, o Filho do Brasil;
E) Chico Xavier.

08 – Na frase “De onde vem essa certeza?”, o pronome
demonstrativo essa refere-se cataforicamente a:

A) certeza;
B) sucesso;
C) filme;
D) chamariz;
E) campanha.

09 – Nas frases “Aí só Deus sabe” e “Nesse caso, as previsões
são retroativas”. Os termos destacados fazem uma referência
anafórica a:

A) se 2010 será bom em termos de qualidade;
B) minha bola de cristal;
C) previsões retroativas;
D) se 2010 terá mais espectadores;
E) se 2010 venderá mais filmes.

10 – Na frase “Minha bola de cristal só não consegue me dizer
se 2010 será bom em termos de qualidade”, o termo em destaque
tem função de:

A) índice de indeterminação do sujeito;
B) objeto direto;
C) agente apassivador;
D) preposição condicional;
E) conjunção integrante de uma oração subordinada.

CONHECIMENTOS GERAIS

11 – Sobre a política do município de Cuitegi, todos os ilustres
abaixo já exerceram o papel de prefeito(a) da cidade, EXCETO :

A) Maria Evanisia Paulino e silva
B) Guilherme Cunha Madruga
C) Januario Soares dos Santos
D) Antonio Paulino Filho
E) Ednaldo Paulo Lino

12 – Todo cidadão que nasce em uma cidade, naturalmente, é
chamado por um gentílico correspondente. Neste caso, quem
nasce em Cuitegi é:

A) cuitegiense
B) cuitegense
C) cuitegiano
D) cuitegieniense
E) cuitense

13 – Todos os municípios abaixo citados fazem divisa com
Cuitegi, EXCETO :

A) Guarabira
B) Borborema
C) Alagoinha
D) Pilõezinhos
E) Pilões

14 – Conforme estudos realizados pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) em 2009, a estimativa da
população do município de Cuitegi corresponde a:

A) 05.824 habitantes
B) 07.243 habitantes
C) 09.473 habitantes
D) 10.124 habitantes
E) 11.935 habitantes

15 – Cuitegi faz parte, geograficamente, de uma mesorregião
do estado da Paraíba formada por 66 municípios denominada:

A) Sertão Paraibano
B) Borborema
C) Agreste Paraibano
D) Mata Paraibana
E) Guarabira

16 – É sabido que em todo município sempre há algo que o
vangloria devido a presença de milhares de pessoas que são
atraídas em uma determinada época, data ou temporada do ano
para comemorar os festejos religiosos. Em Cuitegi não é
diferente, anualmente, as pessoas comparecem durante uma
semana para comemorar a festa de Santos Reis que ocorre no
mês de:

A) janeiro
B) fevereiro
C) julho
D) outubro
E) dezembro

17 – Um fato curioso na cidade de Cuitegi é que Santos Reis
não é oficialmente o padroeiro da cidade, apesar da tradicional
festa que se comemora no município. Religiosamente, o(a)
padroeiro(a) da cidade é:

A) Nossa Senhora da Luz
B) São Sebastião
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C) São Francisco
D) Santo Antônio
E) Nossa Senhora do Rosário

18 – Recentemente, o Governo do Estado da Paraíba apresentou
um projeto à população paraibana, pegando carona em um
audacioso projeto que será financiado pelo Governo Federal,
que pode ser, de vez, a inclinação ascendente da economia
paraibana para os próximos anos. Trata-se da instalação do
“Porto de Águas Profundas” a ser implantado na cidade de:

A) Cabedelo
B) Mataraca
C) Lucena
D) Pitimbú
E) João Pessoa

19 – Associe entre os nomes abaixo os pontos turísticos com as
cidades a que pertencem e assinale a alternativa correta.

( 1 )Pinturas Rupestres
( 2 )Cruz da Menina
( 3 )Roliúde Nordestina (letreiro)
( 4 )Pico do Jabre
( 5 )Vale dos Dinossauros

(    )Patos
(    )Maturéia
(    )Sousa
(    ) Ingá
(    )Cabaceiras

A sequência correta é:

A) 4, 2, 5, 1, 3
B) 2, 4, 5, 3, 1
C) 3, 4, 5, 2, 1
D) 2, 4, 1, 3, 5
E) 2, 4, 5, 1, 3

20 – Todos os artistas abaixo citados são paraibanos, EXCETO:

A) Chico César
B) Zé Ramalho
C) Elba Ramalho
D) Alcymar Monteiro
E) Renata Arruda

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21 – Os grupos pioneiros do Serviço Social no Brasil tiveram
grande influência:

A) da negação da fé;
B) do desenvolvimento do socialismo;
C) do processo de industrialização;
D) da Doutrina Social da Igreja Católica;
E) da política interna dominante.

22 – A Reconceituação foi:

A) A crítica sistemática que se fazia, não só dos assistentes
sociais aos conceitos tradicionais de Serviço Social, como
pelas Ciências Sociais às interpretações da sociedade.

B) Um movimento dos profissionais na busca da manutenção
das ações desenvolvidas para explicar a nova realidade;

C) Uma forte influência de pensamento clássico propondo um
novo posicionamento para a realidade Latino Americana;

D) Uma forte sistematização dos conteúdos desenvolvidos até
então pelo Serviço Social;

E) Uma forte influência de pensamento neo-liberal propondo
um novo posicionamento para a realidade brasileira.

23 – De acordo com o Código de Ética Profissional o assistente
social na relação com os usuários dos programas das instituições
deve:

A) impedir a participação dos usuários nos programas
oferecidos pelas instituições;

B) impor suas convicções político-partidárias;
C) guardar sigilo profissional;
D) impedir a organização de grupos de usuários com vistas à

discussão de problemas comuns;
E) convencer os usuários a obedecer e a seguir as imposições

da instituição.

24 – No Código de Ética Profissional dos assistentes sociais,
dentre os princípios fundamentais está à ampliação e
consolidação da cidadania, com vistas à garantia:

A) da eliminação das relações entre as classes sociais;
B) da eliminação dos conflitos armados;
C) da eliminação da ideologia;
D) dos direitos civis, políticos e sociais;
E) dos direitos politicos partidarios.

25 – A entrevista no Serviço Social, fundamentada numa
perspectiva fenomenológica, caracteriza-se:

A) pela falta de característica dialogal, privilegiando uma ótica
prescritiva.

B) pela análise das contradições sociais, com ênfase no
conhecimento técnico.

C) pela necessidade em fazer com que os entrevistados
compreendam a sua função social e atuem no sentido de
melhorar sua adaptação à ordem estabelecida.

D) pelo diálogo entre profissional e entrevistado na busca da
compreensão da situação existencial problema.

E) pelo contato informal do entrevistado e profissional com a
finalidade de adaptação ao contexto apresentado.

26 – Para manter uma conduta eticamente orientada, o assistente
social na sua intervenção profissional, deve manter:

A) o estímulo aos preconceitos culturalmente arraigados;
B) a defesa intransigente dos direitos humanos, recusa do

arbítrio e do autoritarismo;
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C) a defesa da focalização e seletividade no atendimento às
crianças e adolescentes, de modo a garantir a equidade e a
justiça;

D) o reconhecimento dos limites à liberdade das crianças e
adolescentes, como seres em formação;

E) a defesa da ordem e dos bons costumes.

27 – Para contribuir com o rompimento de uma cultura de tutela,
presente na relação com os segmentos subalternizados da
sociedade brasileira, o assistente social através de sua ação
intermediando programas sociais pode:

A) criar condições efetivas de participação dos usuários na
gestão e controle dos serviços que produz e opera.

B) desenvolver uma ação pautada na defesa dos valores
individualistas.

C) desenvolver uma atitude crítica em relação ao subalternizados
de sua situação.

D) garantir a manutenção de programas focalistas que privilegiam
os mais pobres entre os subalternizados.

E) seguir orientações da classe dominante focalizando a
assistência gratuita.

28 – Para o bom desenvolvimento de um trabalho profissional,
a interdisciplinaridade é destacada por vários autores. Nela
envolve:

A) a necessidade de todos os técnicos abandonarem a
especificidade de sua profissão, para desenvolverem um
mesmo trabalho, conjuntamente;

B) a existência de uma equipe técnica competente, em que cada
profissional, mais do que tudo, deve saber manter a distinção
entre os que pensam e os que fazem;

C) a necessidade de que todos os participantes trabalhem de
forma convergente, objetivando uma mesma intencionali-
dade;

D) a interlocução dos técnicos, apenas em alguns momentos do
processo de trabalho, especialmente no diagnóstico;

E) a necessidade de que cada profissional trabalhe de forma
individualizada com a finalidade de somar as informações
técnicas.

29 – No que se refere às diversas situações envolvendo crianças
e adolescentes, que exigem um pronunciamento dos órgãos do
Judiciário, o assistente social tem uma importante colaboração
a dar ao trabalho da equipe:

A) elaborando estudo social e diagnóstico sigilosos, sem permitir
qualquer interferência de outros profissionais;

B) realizando o diagnóstico social e a intervenção
correspondente, segundo sua própria avaliação, indepen-
dentemente da decisão judicial sobre cada caso;

C) realizando estudo social envolvendo as famílias, ouvindo as
crianças e adolescentes, e contribuindo para a construção
de um diagnóstico que subsidie as decisões do Juiz de Direito;

D) decidindo o que deve ser feito com relação às crianças e
adolescentes, após ouvir as autoridades relacionadas;

E) efetuando visitas domiciliares e entrevistas informais a fim
de subsidiar os laudos elaborados pelos técnicos do
judiciário.

30 – Com a promulgação da Constituição de 1988 e do Estatuto
da Criança e do Adolescente, as políticas de atendimento à
criança e ao adolescente contemplam:

A) o estímulo à convivência familiar e comunitária;
B) a atuação com os pauperizados, sem considerar seus valores

socioculturais;
C) o estímulo aos serviços privados, já que o Estado deve ser

desresponsabilizado pelo atendimento às famílias;
D) o estímulo e o fortalecimento de laços comunitários em

detrimento de laços familiares;
E) o encaminhamento para famílias substitutas de todas as

crianças em situação de pobreza.

31 – Propõe-se com a Lei 8069/90 que instituiu o Estatuto da
Criança e do Adolescente:

A) a conceder os mínimos sociais às crianças e adolescentes.
B) a extinguir a pobreza e as desigualdades sociais.
C) a garantir a proteção integral à criança e ao adolescente
D) a garantir à criança, ao adolescente e a todo portador de

deficiências, a proteção social.
E) garantir a proteção parcial à crianças e ao adolescentes.

32 – Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente
considera criança e adolescente respectivamente:

A) a pessoa até quatorze anos incompletos, e a pessoa entre
quatorze e dezoito anos;

B) a pessoa até doze anos incompletos, e a pessoa entre doze e
dezoito anos;

C) a pessoa até quatorze anos incompletos, e a pessoa entre
quatorze e vinte e um anos;

D) a pessoa até doze anos incompletos, e a pessoa entre doze e
vinte e um anos;

E) pessoa até nove anos incompletos, e a pessoa entre nove e
vinte e um anos.

33 – Uma das formas de violência contra a criança e o
adolescente é a exploração do trabalho infantil. O Estatuto da
Criança e do Adolescente considera que:

A) a remuneração pelo trabalho efetuado desfigura o caráter
educativo que deve marcar a atividade laboral do
adolescente;

B) é permitido o trabalho de criança de qualquer faixa etária,
desde que sejam dadas todas as condições de proteção e
pausas para o repouso;

C) é proibido o trabalho de menores de dezoito anos de idade,
salvo na condição de aprendiz;

D) o trabalho noturno é vedado ao adolescente empregado, se
realizado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco
horas do dia seguinte;

E) Não é proibido o trabalho na condição de aprendiz em tempo
integral de adolescentes maiores de nove anos.
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34 – Ao longo do país são registrados cotidianamente muitos
casos de violência doméstica contra crianças e adolescentes.
Isso demonstra que:

A) é direito dos pais usar de violência para prevenir a
criminalidade;

B) os pais têm delegação do Estado para aplicar castigos severos
nos filhos;

C) crianças e adolescentes não têm direitos reconhecidos em
lei;

D) nem sempre a família é um lugar absolutamente seguro para
crianças e adolescentes;

E) a família brasileira não é prioridade na agenda das políticas
públicas.

35 – É frequente a criança ou adolescente vítima de abuso sexual:

A) por parte de familiares, ser mantida em proximidade com estes,
de forma a reaprender a lidar com estes familiares.

B) segundo estudos epidemiológicos, apresentar posterior-
mente, reações psicossomáticas e desordens no comporta-
mento.

C) necessariamente apresentar sequelas que dificultam sua
evolução psicoafetiva e sexual e a impossibilidade de construir
sua identidade.

D) só apresentar desordens de comportamentos na idade adulta,
não sendo necessário acompanhamento psicológico até essa
fase da vida.

E) ter distúrbios psicoafetivos e sexual irreversíveis e não resolve
acompanhamento psicológico.

36 – O assistente social na sua intervenção profissional, diante
de agressão sexual à criança ou adolescente:

A) deve considerar que traumas psíquicos em crianças não tem
muito interferência na formação de sua personalidade;

B) deve encaminhar os familiares para um trabalho de autoajuda;
C) deve orientar a família para a busca de apoio religioso e

espiritualista;
D) deve encaminhar a criança ou adolescente e, se necessário

algum familiar, para serviços de terapia e apoio psicológico
além de encaminhar o fato através de relatório a justiça local;

E) O sigilo profissional enfatizado no Código de Ética obriga o
profissional a calar e a não se envolver com a problemática.

37 – O Conselho Tutelar:

A) é o órgão que deve zelar pelo cumprimento dos direitos da
criança e do adolescente.

B) é o órgão consultivo do Conselho de Direitos da Criança e
do Adolescente.

C) funciona como a assistência judiciária gratuita, para os que
dele precisarem.

D) tem as mesmas atribuições do conselho de Direitos da Criança
e do Adolescente, só que em âmbito local.

E) é o órgão que deve zelar pelo cumprimento dos direitos do
idoso e do portador de deficiência.

38 – A violência doméstica, como violência intersubjetiva
consiste em:

A) abuso do poder disciplinador por parte dos adultos.
B) abuso do poder disciplinador do Estado.
C) violência estrutural.
D) ausência de normas sociais.
E) prova de pobreza absoluta.

39 – As políticas sociais devem obedecer às seguintes
diretrizes:

A) primazia da responsabilidade do estado na condução dessas
políticas e centralização das decisões nas organizações da
sociedade civil.

B) participação da população por meio de organizações
representativas e primazia da responsabilidade do Estado
na condução dessas políticas.

C) descentralização político-administrativa e primazia da
responsabilidade privada na condução dessas políticas.

D) participação da população e centralização político-
administrativa.

E) participação do estado e centralização dos conselhos
representativos.

40 – Pela Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS - a
assistência social tem como público-alvo:

A) as famílias carentes moradoras dos grandes centros urbanos;
B) exclusivamente crianças e adolescentes portadores de

deficiências;
C) crianças e adolescentes autores de atos infracionais;
D) crianças e adolescentes carentes, as famílias, as mães e os

idosos;
E) os portadores de deficiências.


