
1 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 
CONCURSO PÚBLICO 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
ESPECIFICA 
 
QUESTÃO 1 
A Lei Orgânica da Saúde é a tradução 
prática do princípio constitucional da 
saúde, como direito de todos e dever do 
Estado. “Esta lei criou o Sistema Único 
de Saúde - SUS, que está de acordo com 
as diretrizes previstas no art. 198 da 
Constituição Federal”. Entre os princípios 
que norteiam o SUS, marque o item 
INCORRETO: 
a) Preservação da autonomia das 
pessoas na defesa de sua integridade 
física e moral; 
b) Universalidade de acesso aos serviços 
de saúde, em todos os níveis de 
assistência; 
c) Igualdade da assistência à saúde, sem 
preconceitos ou privilégios de qualquer 
espécie; 
d) Participação da sociedade. 
 
QUESTÃO 2 
Em relação ao surgimento de políticas 
públicas de saúde no Brasil, analise a 
linha do tempo traçada, a seguir: 
I. 1923: Criação das Caixas de 
Aposentadoria e Pensões – CAP. Com 
as “caixas” surgem às primeiras 
discussões sobre a necessidade de 
atendimento das demandas dos 
trabalhadores 
II. 1932: Criação dos Institutos de 
Aposentadoria e Pensões – IAPs. 
Acentua-se aqui o componente de 
assistência médica, em parte por meio de 
serviços próprios, mas, principalmente, 
por meio da compra de serviços do setor 
privado; 
III. 1965: Criação do Serviço Nacional de 
Previdência e Assistência Social e dentro 
dele o INAMPS – Instituto Nacional de 
Assistência Médica da Previdência 
Social; 
 
 

 
IV. 1986: Criação dos Sistemas 
Unificados e Descentralizados de Saúde, 
que tinha como uma de suas diretrizes a 
criação de Sítios Sanitários; 
V. 1990: Criação do Sistema Único de 
Saúde – SUS, de acordo com as 
diretrizes da nova constituição de 1988. 
Analisados os itens é correto afirmar 
que: 
a) Apenas os itens III e IV estão 
incorretos; 
b) Apenas os itens II e V estão 
incorretos; 
c) Apenas os itens I, III e V estão 
incorretos; 
d) Todos os itens estão corretos. 
 
QUESTÃO 3 
São princípios fundamentais do Código 
de Ética do Assistente Social, com 
exceção de: 
a) Defesa intransigente dos direitos 
humanos e recusa do arbítrio e do 
autoritarismo; 
b) Empenho na eliminação de todas as 
formas de preconceito, incentivando o 
respeito à diversidade, à participação de 
grupos, socialmente discriminados e à 
discussão das diferenças; 
c) Defesa do Estado Democrático, pela 
via do socialismo e da participação 
política e da riqueza, socialmente 
produzida; 
d) Opção por um projeto profissional 
vinculado ao processo de construção de 
uma nova ordem societária, sem 
dominação, exploração de classe, etnia e 
gênero. 
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QUESTÃO 4 
O artigo 2º do Código de Ética discorre 
sobre os direitos e as responsabilidades 
gerais do(a) Assistente Social. NÃO 
constitui um desses direitos ou 
responsabilidades o que está exposto no 
item: 
a) Desagravo público por ofensa que 
atinja a sua honra profissional 
b) Substituir profissional que tenha sido 
exonerado/a, por defender os princípios 
da Ética Profissional, enquanto perdurar 
o motivo da exoneração, demissão ou 
transferência; 
c) Ampla autonomia no exercício da 
Profissão, não sendo obrigado a prestar 
serviços profissionais incompatíveis com 
as suas atribuições, cargos ou funções; 
d) Inviolabilidade do local de trabalho e 
respectivos arquivos e documentação, 
garantindo o sigilo profissional. 
 
QUESTÃO 5 
Segundo a Lei 8.662/93, que 
regulamentou a profissão de Assistente 
Social e deu outras providências, o 
Conselho Federal de Serviço Social 
(CFESS) será mantido pelos seguintes 
recursos, com exceção de: 
a) Por contribuições, taxas e 
emolumentos arrecadados pelos CRESS, 
em percentual a ser definido pelo fórum 
máximo, instituído pelo art. 9º desta Lei 
b) Por contribuições, taxas e 
emolumentos arrecadados pelos CRESS, 
em percentual a ser definido pelo próprio 
CFESS 
c) Por doações e legados 
d) Por outras receitas diversas 
 
QUESTÃO 6 
A Epidemiologia estuda o processo 
saúde-doença em coletividades 
humanas, analisando a distribuição dos 
fatores de risco e determinantes das 
doenças, agravos e eventos em saúde 
coletiva, propondo medidas de 
prevenção, controle ou erradicação, e 
fornecendo informações que sirvam de 
suporte ao planejamento, administração  

 
e avaliação das ações de saúde. Em 
relação aos Indicadores Epidemiológicos, 
analise os itens abaixo: 
I. Não devem refletir a situação sanitária 
de uma população, pois não servem para 
a vigilância das condições de saúde 
II. São apenas medidas-síntese e que 
não contêm informação relevante sobre 
determinados atributos e dimensões do 
estado de saúde, bem como, do 
desempenho do sistema de saúde 
III. Dados de morbidade, incapacidade, 
acesso a serviços, qualidade da atenção, 
condições de vida e fatores ambientais 
passaram a ser métricas utilizadas na 
construção de indicadores de saúde, que 
se traduzem em informação relevante, 
para a quantificação e a avaliação das 
informações em saúde 
IV. Traduzem, diretamente, a situação 
de saúde (ou sua falta) em um grupo 
populacional, se referem às condições 
ambientais que influenciam a área de 
saúde e medem os recursos materiais e 
humanos relacionados às atividades de 
saúde 
Analisados os itens é correto afirmar 
que: 
a) Apenas o item I está incorreto 
b) Apenas o item III está incorreto 
c) Apenas os itens I e II estão incorretos 
d) Todos os itens estão corretos 
 
QUESTÃO 7 
Estão entre os objetivos do Sistema 
Único de Saúde, elencados na Lei 
Orgânica da Saúde: 
a) Fomentar políticas públicas e privadas 
de saúde, voltadas para a garantia do 
acesso à saúde às pessoas de baixa 
renda; 
b) Criar uma rede de atenção básica de 
saúde, voltada para a garantia de meios 
mais modernos de atendimento; 
c) Fomentar a política de 
desenvolvimento de novas drogas e 
vacinas, capazes de combater doenças 
epidemiológicas; 
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d) A assistência às pessoas por 
intermédio de ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde, com a 
realização integrada das ações 
assistenciais e das atividades 
preventivas. 
 
QUESTÃO 8 
O Capítulo VI da Lei Orgânica da Saúde, 
discorre sobre Atendimento e Internação 
Domiciliar. Na modalidade de assistência 
de atendimento e internação domiciliares 
incluem-se, principalmente, com exceção 
de: 
a) Procedimentos médicos 
b) Procedimentos de assistência social 
c) Procedimentos quimioterápicos 
d) Procedimentos fisioterapêuticos 
 
QUESTÃO 9 
Em relação ao Conselho e à Conferência 
de Saúde, instâncias colegiadas criadas 
pela Lei 8.142/90, é CORRETO dizer 
que: 
a) Devem existir em cada esfera de 
governo 
b) A Conferência de Saúde reunir-se-á, 
em regra, a cada dois anos 
c) O Conselho de Saúde tem caráter e 
executório 
d) A representação dos usuários nos 
Conselhos de Saúde e Conferências será 
diferenciado, em relação ao conjunto dos 
demais segmentos 
 
QUESTÃO 10 
O Artigo 20 da Lei Orgânica da 
Assistência Social afirma: O benefício de 
prestação continuada é a garantia de um 
salário-mínimo mensal à pessoa com 
deficiência e ao idoso com 65 (sessenta 
e cinco) anos ou mais que comprovem 
não possuir meios de prover a própria 
manutenção, nem de tê-la provida por 
sua família. Em relação à pessoa com 
deficiência física, a lei descreve como: 
 
 
 

a) Para efeito de concessão deste 
benefício, considera-se pessoa com 
deficiência, aquela que tem 
impedimentos de médio prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, os quais, em interação com 
diversas barreiras, podem obstruir sua 
participação plena e efetiva na 
sociedade, em igualdade de condições 
com as demais pessoas; 
b) Para efeito de concessão deste 
benefício, considera-se pessoa com 
deficiência aquela que tem impedimentos 
de longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, os quais, 
em interação com diversas barreiras, 
podem obstruir sua participação plena e 
efetiva na sociedade, em igualdade de 
condições, com as demais pessoas; 
c) Para efeito de concessão deste 
benefício, considera-se pessoa com 
deficiência, aquela que tem 
impedimentos de longo prazo de 
natureza física, intelectual ou sensorial, 
os quais, em interação com diversas 
barreiras, podem obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade 
em igualdade de condições com as 
demais pessoas; 
d) Para efeito de concessão deste 
benefício, considera-se pessoa com 
deficiência aquela que tem impedimentos 
de curto prazo de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, os quais, em 
interação com diversas barreiras, podem 
obstruir sua participação plena e efetiva 
na sociedade em igualdade de condições 
com as demais pessoas. 
 
QUESTÃO 11 
O Estatuto da Criança e do Adolescente 
elencou uma série de direitos 
fundamentais, em seu Título II, capítulos 
de I a V. Marque o item abaixo onde NÃO 
consta um dos supracitados direitos: 
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a) Direito à Vida e à Saúde; 
b) Direito à Profissionalização e Garantia 
de Ingresso no Mercado de Trabalho; 
c) Direito à Educação, à Cultura, ao 
Esporte e ao Lazer; 
d) Direito à Liberdade, ao Respeito e à 
Dignidade. 
 
QUESTÃO 12 
Retratos do cotidiano brasileiro: 
Alexandre Mascarenhas Rosa, 77 anos, 
vítima de violência em seu próprio lar. 
Apenas mais um número frio na 
estatística do dia-a-dia de milhares de 
idosos no Brasil. O Estatuto do Idoso em 
seu artigo 19, afirma que os casos de 
suspeita ou confirmação de violência 
praticada, contra idosos serão objeto de 
notificação compulsória pelos serviços de 
saúde públicos e privados à autoridade 
sanitária, bem como serão, 
obrigatoriamente comunicados, por eles 
a quaisquer dos seguintes órgãos, com 
exceção de: 
a) Juiz da Vara de Família; 
b) Autoridade Policial; 
c) Conselho Municipal do Idoso; 
d) Conselho Estadual do Idoso. 

QUESTÃO 13 
Promulgado em 2003, após vários anos 
de intenso debate entre a Câmara dos 
Deputados e representantes da 
sociedade, o Estatuto do Idoso, 
confirmou e sistematizou o conjunto de 
regras, já vigentes sobre o tema, 
garantindo, na especificidade, os direitos 
fundamentais da pessoa idosa, 
principalmente, no que se refere às suas 
condições de saúde, dignidade e bem-
estar. Em relação a Lei 10.741/03 
(Estatuto do Idoso), analise os itens a 
seguir: 
I. O envelhecimento é um direito 
personalíssimo e a sua proteção um 
direito humanitário, nos termos desta Lei 
e da legislação vigente; 

 
 

II. Incumbe ao Poder Público, fornecer 
aos idosos, gratuitamente, 
medicamentos, especialmente os de uso 
continuado, assim como próteses, 
órteses e outros recursos relativos ao 
tratamento, habilitação ou reabilitação 
III. Na admissão do idoso, em qualquer 
trabalho ou emprego, é vedada a 
discriminação e a fixação de limite 
máximo de idade, inclusive para 
concursos, ressalvados os casos em que 
a natureza do cargo o exigir; 
IV. É obrigação exclusiva do Estado, 
assegurar à pessoa idosa a liberdade, o 
respeito e a dignidade, como pessoa 
humana e sujeito de direitos civis, 
políticos, individuais e sociais, garantidos 
na Constituição e nas leis. 
Analisados os itens, é correto afirmar 
que: 
a) Apenas os itens II e III estão corretos 
b) Apenas os itens I e III estão corretos 
c) Apenas os itens I, II e IV estão 
corretos 
d) Todos os itens estão corretos 

QUESTÃO 14 
A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência), destina-se a assegurar e a 
promover, em condições de igualdade, o 
exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais, por pessoa com 
deficiência, visando à sua inclusão social 
e cidadania.  A avaliação da deficiência, 
quando necessária, será biopsicossocial, 
realizada por equipe multiprofissional e 
interdisciplinar e considerará, com 
exceção de: 
a) Os impedimentos nas funções e nas 
estruturas do corpo; 
b) Os fatores socioambientais, 
psicológicos, econômicos e pessoais; 
c) A limitação no desempenho de 
atividades; 
d) A restrição de participação. 

 
 
 

 



5 

 

QUESTÃO 15 
Ainda, segundo a Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência, a 
deficiência não afeta a plena capacidade 
civil da pessoa, podendo realizar muitos 
atos e exercer inúmeros direitos 
pertinentes à vida civil. Marque o item 
INCORRETO em relação ao tema: 
a) Casar-se e constituir união estável; 
b) Exercer direitos sexuais e 
reprodutivos; 
c) Exercer o direito à família e à 
convivência familiar e comunitária; 
d) Exercer o direito à guarda, à tutela, à 
curatela e à adoção, como adotante ou 
adotando, desde que, com a 
responsabilização e o consentimento de 
familiares. 

QUESTÃO 16 
O Estatuto da Criança e do Adolescente 
garante prioridade à criança e ao 
adolescente em diversos âmbitos e 
aspectos e essa prioridade, compreende: 
I - Preferência na formulação e na 
execução das políticas sociais públicas;  
II - Destinação privilegiada de recursos 
públicos, nas áreas relacionadas com a 
proteção à infância e à juventude;  
III - Preferência de medida de inclusão da 
criança ou adolescente, em programas 
de acolhimento familiar ; 
IV- Primazia de receber proteção e 
socorro em determinadas circunstâncias 
Analisados os itens é correto afirmar 
que:  
a) Apenas o item II está correto  
b) Apenas os itens II e III estão corretos  
c) Apenas os itens I e II estão corretos  
d) Apenas os itens III e IV estão corretos 

QUESTÃO 17 
De acordo com o que preconiza a Política 
Pública de Assistência Social, podemos 
definir proteção social básica como:  
a) O conjunto de serviços e projetos que 
tem por objetivo contribuir para a 
reconstrução de vínculos familiares e 
comunitários; 

 
 

 
b) A unidade pública de abrangência e 
gestão municipal, estadual ou regional, 
destinada à prestação de serviços a 
indivíduos e famílias, que se encontram 
em situação de risco pessoal ou social; 
c) O conjunto de serviços, programas, 
projetos e benefícios da assistência 
social que visa a prevenir situações de 
vulnerabilidade e risco social por meio do 
desenvolvimento de potencialidades e 
aquisições e do fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários; 
d)  A unidade pública municipal, de base 
territorial, localizada em áreas com 
maiores índices de vulnerabilidade e 
risco social, destinada à articulação dos 
serviços socioassistenciais no seu 
território de abrangência e à prestação de 
serviços, programas e projetos 
socioassistenciais de proteção social às 
famílias. 

QUESTÃO 18 
A necessidade de trabalho 
multiprofissional, nos cuidados com a 
saúde é reconhecida por todos e vem 
sendo incorporada, de forma progressiva, 
na prática diária. Treinados, durante a 
formação para atuar individualmente, os 
profissionais vivem uma fase 
contraditória na qual, mesmo sabendo o 
que é melhor, se veem com dificuldades 
e pudores para definir limites, 
intersecções e interfaces. Este é um 
trabalho necessário, que exige coragem, 
determinação e contínua autocrítica para 
que os objetivos sejam atingidos. Em 
relação ao trabalho do Assistente Social, 
dentro de equipes multidisciplinares de 
saúde, podemos elencar algumas ações 
práticas, com exceção de: 
a) Entrevista social para identificação 
socioeconômica e familiar (visando a 
uma atuação preventiva); 
b) Cadastramento do paciente nos 
programas sociais governamentais; 
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c) Atualização do cadastro de recursos 
sociais (para encaminhamento do 
atendimento das dificuldades dos 
pacientes e familiares que possam 
interferir na terapêutica); 
d) Busca ativa de faltosos. 

QUESTÃO 19 
Com qual definição podemos distinguir 
Assistência Social de Assistência 
Previdenciária: 
a) Necessidade; 
b) Solidariedade; 
c) Universalidade; 
d) Contributividade. 

QUESTÃO 20 
Havia ruas largas, todas muito 
semelhantes umas às outras, e ruelas 
ainda mais semelhantes umas às outras, 
onde moravam pessoas, também 
semelhantes, umas às outras, que saíam 
e entravam nos mesmos horários, 
produzindo os mesmos sons nas 
mesmas calçadas, para fazer o mesmo 
trabalho, e para quem cada dia era o 
mesmo de ontem e de amanhã, e cada 
ano o equivalente do próximo e do 
anterior. Charles Dickens, Tempos 
difíceis. 
A atual crise econômica, de cunho 
internacional e agravada por uma séria 
crise política, aqui no Brasil, caminha 
para a perda de algumas conquistas 
históricas do povo brasileiro. Dentre elas 
podemos citar: 
a) O fim da liberdade de imprensa; 
b) O fim do voto eletrônico; 
c) A flexibilização dos direitos 
trabalhistas; 
d) O fim dos programas sociais de 
combate à fome. 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 21 
Com o advento da globalização, o 
intenso e crescente fluxo de pessoas, 
informações, conhecimentos, tecnologias 
e agentes químicos, biológicos e 
patogênicos entre as diversas partes do 
globo já não se limitam às fronteiras dos 
estados-nação. Com essas demandas 
surgiu a preocupação com as ações de 
Biossegurança na área de saúde. Em 
relação ao tema, é INCORRETO afirmar 
que: 
a) No Brasil a Biossegurança é 
considerada um assunto estratégico e é 
tratada pelo Ministério da Defesa, em 
parceria com o Ministério da Saúde; 
b) A biossegurança compreende um 
conjunto de ações destinadas a prevenir, 
controlar, mitigar ou eliminar riscos 
inerentes às atividades que possam 
interferir ou comprometer a qualidade de 
vida, a saúde humana e o meio 
ambiente; 
c) a biossegurança caracteriza-se como 
estratégica e essencial para a pesquisa e 
o desenvolvimento sustentável, sendo de 
fundamental importância para avaliar e 
prevenir os possíveis efeitos adversos de 
novas tecnologias à saúde. 
d) No Brasil, a biossegurança começou a 
ser institucionalizada, a partir da década 
de 80 quando o Brasil tomou parte do 
Programa de Treinamento Internacional 
em Biossegurança ministrado pela OMS 
que teve como objetivo estabelecer 
pontos focais na América Latina para o 
desenvolvimento do tema. 
 
QUESTÃO 22 
Aponte o item CORRETO em relação aos 
anos de surgimento e regulamentação do 
primeiro curso de Serviço Social no 
Brasil: 
a) 1937 e 1960, respectivamente 
b) 1936 e 1958, respectivamente 
c) 1936 e 1959, respectivamente 
d) 1936 e 1957, respectivamente 
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QUESTÃO 23 
Na atual conjuntura política, social e 
econômica, uma das exigências impostas 
à profissão de Assistente Social é a 
formação do assistente social com 
competência para:  
a) Por em prática as aspirações e 
objetivos institucionais; 
b) Propor, negociar com a instituição os 
seus projetos; 
c) Reconstruir a rotina institucional; 
d) Conhecer as particularidades do 
fenômeno social, tendo a história como 
pano de fundo. 
 
QUESTÃO 24 
A inviolabilidade do local de trabalho e 
dos respectivos arquivos e 
documentação, garantindo o sigilo 
profissional, constitui para o Assistente 
Social, um (a)_____________, 
respaldado(a) pelo Código de Ética 
Profissional do Assistente Social. A 
palavra que completa a frase de forma 
CORRETA é: 
a) Direito; 
b) Dever; 
c) Necessidade; 
d) Proibição. 
 
QUESTÃO 25 
Um tema bastante atual e que tem 
merecido relevante destaque é a 
violência contra a mulher; tema que 
demanda do assistente social uma sólida 
formação teórica, metodológica, ética e 
política para a tentativa de construção de 
um trabalho que seja:  
a) Tratado com individualização da 
questão social 
b) De caráter interinstitucional e 
interdisciplinar 
c) De aporte jurídico e legal 
d) De encaminhamento para outras 
esferas 
 
 
 
 
 

INFORMÁTICA 
 
 QUESTÃO 26 
O vírus ________ é executado através 
de páginas da Web que possuem  
códigos maliciosos, interpretados pelo 
navegador. 

a) Polimórfico; 
b) De Macro; 
c) De Arquivos; 
d) De Script. 
 
QUESTÃO 27 
Qual a sequência CORRETA acerca dos 
Comandos na figura de botões do 
Microsoft Excel?  

                     

a) Organizar os dados em ordem 
descendente e Função Sigma; 
b) Organizar os dados, em ordem 
ascendente e Organizar os dados em 
ordem descendente; 
c) Organizar os dados em ordem 
descendente e Organizar os dados em 
ordem ascendente; 
d) Mostrar ou ocultar a barra de fórmulas 
e organizar dados, em ordem 
ascendente. 
 
QUESTÃO 28 

Sobre o Windows XP, assinale a opção 
CORRETA. 
a) Já vem instalado por padrão, um 
aplicativo que permite compactar 
arquivos do tipo ‘zip’ e ‘rar’; 
b) Para apagar um arquivo sem ser 
enviado para a Lixeira, usa-se a 
combinação das teclas SHIFT + DEL; 
c) Não suporta sistemas de arquivos 
NTFS e FAT; 
d) Permite compartilhar disco e, apenas, 
as impressoras da HP. 
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QUESTÃO 29 
Em relação aos recursos do Painel de 
Controle do Windows é CORRETO 
afirmar que 

a) A opção Vídeo exibe as propriedades 
de vídeo e permite alterar a resolução da 
tela; 
b) Para saber a identificação de um 
computador, na rede, deve-se usar o 
recurso Opções de acessibilidade; 
c) Para configurar uma rede doméstica 
ou conectar à Internet, deve-se utilizar o 
recurso Adicionar ou remover programas; 
d) A inversão das funções dos botões, 
direito e esquerdo do mouse é feita por 
meio do recurso Opções de 
acessibilidade. 
 
QUESTÃO 30 
Usando Word, em um documento, 
configurei o número de página do rodapé, 
de tal maneira que na primeira página 
não aparece número nenhum. A guia do 
item “Configurar Página” localizado no 
menu Arquivo que utilizo, para que isso 
seja possível é: 

a) Margens; 
b) Origem do papel; 
c) Layout; 
d) Tamanho do papel. 
 
QUESTÃO 31 
A tecla Print Screen tem a função de: 

a) Imprimir o documento; 
b) Destravar o Windows; 
c) Abrir as abas; 
d) Armazenar a tela em memória. 
 
QUESTÃO 32 
A fórmula = B11 + B12, contida na célula 
B10, quando movida para a célula A10, 
será regravada pelo Excel, como:  

a) = A10 + A11; 
b) = A11 + A12; 
c) = B10 + B11; 
d) = B11 + B12; 
 

QUESTÃO 33 
Usando o Windows XP, em português, ao 
usar as Propriedades de Vídeo, na guia 
Área de trabalho, tendo apertado o botão 
Personalizar área de trabalho... na guia 
Geral você pode marcar 4 ícones para 
aparecerem na área de trabalho. Marque 
na lista abaixo, o item que representa o 
ícone que NÃO é oferecido como opção. 

a) Meus Documentos; 
b) Internet Explorer; 
c) Lixeira; 
d) Meu Computador. 
 
QUESTÃO 34 
Observe a seguinte lista de sites, na 
Internet: 

I. Google; 
II. Yahoo; 

III. Gmail; 
IV. Facebook; 
V. Hotmail. 
A quantidade de sites, listados, 
anteriormente, especializados em busca 
de conteúdo na Internet é: 

a) 1; 
b) 2; 
c) 3; 
d) 4. 
 
QUESTÃO 35 
A respeito do Word, julgue os itens. 

I.As opções Cabeçalho e Rodapé 
encontram-se, no menu Inserir do 
Word. 

II.Para aumentar o espaço antes e 
depois dos parágrafos, pode-se utilizar 
a opção parágrafo do menu Formatar. 

III.É possível imprimir só o texto 
selecionado, utilizando a opção 
Imprimir do menu Arquivo. 

IV.É possível selecionar uma cor 
diferente para a palavra e para o 
sublinhado da palavra. 

V.A opção classificar está no menu, 
Ferramentas do Word. 
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A quantidade de itens certos é igual a  

a) 1; 
b) 2; 
c) 3; 
d) 5. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
TEXTO 
 
 Algumas pessoas acreditam que 
trabalho e felicidade não têm qualquer 
relação, sendo, antes, conceitos 
contraditórios: feliz é quem não precisa 
trabalhar. Contudo, há aqui claramente 
um paradoxo, talvez típico da cultura 
brasileira: ao mesmo tempo em que as 
pessoas desejam o trabalho quando não 
o têm, elas diminuem seu valor quando 
empregadas. A angústia de ser 
desempregado só se iguala à angústia de 
ter um patrão. 
 É provável que esse paradoxo se 
explique no contexto da tradição 
ocidental sobre a felicidade: de um lado, 
o ideal da felicidade como vida boa – 
uma vida simples, tranquila e estável, 
com poucos desejos, mas desejos certos; 
de outro, o ideal moderno do sucesso – 
uma vida agitada, acossada pelo 
fantasma do fracasso, pelo medo de não 
ter status ou de ficar “empacado”. Ambos 
os ideais estão costurados no sentido do 
trabalho no Brasil. A consequência disso 
é a relação de amor e ódio típica do 
brasileiro com o trabalho: o desejo de 
que logo chegue o final de semana e o 
tédio quando as férias se prolongam. 
 Talvez isso mostre que o mais 
importante para a felicidade no trabalho 
seja a atividade em si, e não o modo 
como ela se institucionaliza. Fazendo eco 
ao que Karl Marx disse há mais de um 
século, o trabalho (não o emprego) é 
meio privilegiado para a auto-expressão 
do indivíduo. Naturalmente, essa é uma 
visão inteiramente contaminada pela 
modernidade. Nesta, o “ser” se revela na 
ação, e não na contemplação.  

Pessoas que não têm uma atividade, que 
não canalizam suas energias para sua 
finalização, podem simplesmente se 
desconectar do convívio social, seja pela 
violência ou mesmo pela mais pura 
passividade e apatia. Nesse sentido, o 
trabalho é uma importante forma de 
pedagogia do caráter.  
 Entretanto, sabemos que o 
trabalho pode ser igualmente uma das 
mais funestas causas de sofrimento 
mental e físico. Basicamente, isso ocorre 
quando a sua organização (leia-se, sua 
institucionalização) impõe limites àquela 
auto-expressão do indivíduo. Aqui temos 
um outro paradoxo, pois quanto mais, na 
sociedade em geral, se difunde a 
obrigação generalizada da busca pela 
felicidade, mais as pessoas tornar-se-ão 
reticentes em embarcar em um trabalho 
desprovido de conteúdo.  
 Desse modo, a contrapartida da 
apologia da felicidade é uma elevação no 
patamar de exigências quanto ao grau de 
sentido e prazer que um trabalho deve ter 
para ser satisfatório. Com isso, as 
expectativas com relação ao RH das 
empresas estão se tornando cada vez 
maiores.  
 As organizações, no entanto, não 
são lugares para se encontrar a 
felicidade. Enquanto instituições, são 
conservadoras: não podem oferecer mais 
do que um contrato de troca. Elevar as 
expectativas quanto à sua capacidade de 
nos conceder mais do que isso é 
depender de uma crença ou fé 
semelhante à que os antigos gregos 
temiam por saberem que não poderiam 
deixar sua vida em mãos tão fortuitas e 
passionais como as dos deuses.  
 O “princípio do prazer”, regido pela 
lógica do “quero, logo tenho; quero, logo 
sou”, faz da vida uma tragédia – pois, 
queiramos ou não, o mundo não está 
aqui para atender a todos os nossos 
desejos; no fim, o acaso (ou a deusa 
Fortuna, para os antigos romanos) é 
muito mais forte.  
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 Enquanto a felicidade depender de 
acumulação de renda, patrimônio, 
sucesso, status e poder, continuaremos a 
ser infelizes. E por quê? Porque, diria 
Schopenhauer refletindo os antigos, não 
temos controle sobre as coisas externas 
a nós. Não há acumulação suficiente que 
possa saciar nossas aspirações; 
propriedade e desejo nunca se ajustam, 
exceto em equilíbrio instável.  
(Extraído e adaptado de:Pedro F. 
Bendassolli. Felicidade e trabalho. FGV 
executivo, p. 61, 2015) 
 
QUESTÃO 36 
Assinale a citação que expressa a ideia 
central do texto. 
a) O segredo da felicidade no trabalho 
está contida em uma palavra: excelência. 
Saber como fazer bem alguma coisa é 
desfrutá-la. (Pearl Buck). 
b) O trabalho não justifica a existência. A 
gente trabalha para existir e vice-versa. 
(John Lennon). 
c) Toda felicidade é um misto de 
coragem e trabalho. (Honoré de Balzac). 
d) Para nos mantermos bem é 
necessário comer pouco e trabalhar 
muito. (Aristóteles). 
 
QUESTÃO 37 
Assinale a opção que aponta o paradoxo 
aludido no primeiro parágrafo do texto. 
a) Algumas pessoas acreditam que 
trabalho e felicidade não têm qualquer 
relação. 
b) Feliz é quem não precisa trabalhar. 
c) Ao mesmo tempo em que as pessoas 
desejam o trabalho quando não o têm, 
elas se diminuem quando empregadas. 
d) Ao mesmo tempo em que as pessoas 
desejam o trabalho quando não o têm, 
elas o diminuem quando empregadas. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 38 
Para o autor do texto, trabalho e emprego 
são: 
a) Conceitos diferentes, pois trabalho é a 
atividade e emprego, a sua 
institucionalização. 
b) Conceitos sinônimos, pois podem “ser 
igualmente uma das mais funestas 
causas de sofrimento mental e físico”. 
c) Conceitos sinônimos, pois o ser se 
revela na ação, e não na contemplação 
em qualquer atividade. 
d) Conceitos diferentes, pois um traz o 
ideal moderno da “vida boa” e o emprego 
traz o ideal moderno de “sucesso”. 
 
QUESTÃO 39 
Assinale a opção em que a expressão 
verbal destacada deve ser conjugada 
com a mesma colocação pronominal de 
tornar-se-ão. 
a) Estas são as pessoas que irão lhe 
dizer a verdade. 
b) Amanhã vou lhe falar a respeito 
daqueles jovens. 
c) No escritório continuamos silenciosos, 
mas deveríamos dizer a verdade todos 
juntos à secretária. 
d) Eram vocês os que iriam me 
procurar? 
 
QUESTÃO 40 
Assinale a opção que exprime uma 
relação CAUSAL com o enunciado: “as 
expectativas com relação ao RH das 
empresas estão se tornando cada vez 
maiores”: 
a)  As organizações não são lugares para 
se encontrar a felicidade. 
b)  … instituições são conservadoras. 
c) …uma elevação no patamar de 
exigências quanto ao grau de sentido e 
prazer que um trabalho deve ter para ser 
satisfatório. 
d)  …as pessoas tornar-se-ão reticentes 
em embarcar em um trabalho desprovido 
de conteúdo 
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QUESTÃO 41 
Assinale a opção em que consta o 
significado da palavra fortuitas. 
a) Cheias de poder. 
b) Contingentes. 
c) Dotadas de força física. 
d) Secretas. 
 
QUESTÃO 42 
Assinale a opção em que reescrita do 
trecho  “Elevar as expectativas quanto à 
sua capacidade de nos conceder mais do 
que isso é depender de uma crença ou fé 
semelhante à que os antigos gregos 
temiam...” está correta. 
a) Elevar as expectativas quanto ao seu 
poder de nos conceder mais do que isso 
é depender de uma crença ou fé 
semelhante à que os antigos gregos 
temiam... 
b) Elevar as expectativas quanto a seu 
poder de nos conceder mais do que isso 
é depender de uma crença ou fé 
semelhante à que os antigos gregos 
temiam... 
c) Elevar as expectativas quanto a seu 
poder de nos conceder mais do que isso 
é depender de uma crença ou fé 
semelhantes às que os antigos gregos 
temiam... 
d) Elevar as expectativas quanto ao seu 
poder de nos conceder mais do que isso 
é depender de uma crença ou fé 
semelhantes as que os antigos gregos 
temiam... 
 
QUESTÃO 43 
No enunciado “quero, logo tenho; quero, 
logo sou”, utilizam-se aspas, sinal de 
pontuação empregado em todos os 
casos abaixo, EXCETO: 

a) Indicar o título de uma obra nos 
manuscritos. 
b) Acentuar o valor significativo de uma 
palavra ou expressão. 
c)Fazer sobressair termos ou 
expressões, geralmente não peculiares à 
linguagem normal de quem escreve. 
d) Assinalar a supressão de um fonema 
no verso. 
 
QUESTÃO 44 
Assinale a opção em que o emprego dos 
termos destacados no enunciado “E por 
quê? Porque, diria Schopenhauer 
refletindo os antigos, não temos controle 
sobre as coisas externas a nós.” 
apresenta explicação conforme à norma 
escrita culta brasileira. 
a) Junção da preposição por + pronome 
relativo que/ Ocorrência antes de um 
ponto. 
b) Ocorrência antes de um ponto/   
Junção da preposição por + pronome 
relativo que. 
c) Ocorrência antes de um ponto/ 
Conjunção causal ou explicativa. 
d) Conjunção causal ou explicativa/  
Ocorrência antes de um ponto. 
 
QUESTÃO 45 
Assinale a opção em que se encontra a 
classificação sintática do termo 
sublinhado em O “princípio do prazer”, 
regido pela lógica do “quero, logo tenho; 
quero, logo sou”, faz da vida uma 
tragédia. 
a) Objeto direto 
b) Oração subordinada adverbial causal 
c) Complemento verbal 
d) Adjunto adnominal 
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Leia os poemas e responda às questões que seguem.
 
Poema 1 
Epigrama nº. 2 (Cecília Meireles) 
 
És precária e veloz, Felicidade. 
Custas a vir e, quando vens, não te demoras. 
Foste tu que ensinaste aos homens que havia tempo, 
e, para te medir, se inventaram as horas. 
 
Felicidade, és coisa estranha e dolorosa: 
Fizeste para sempre a vida ficar triste: 
Porque um dia se vê que as horas todas passam, 
e um tempo despovoado e profundo, persiste. 
 
Poema 2 
Na Casa Defronte (Fernando Pessoa) 
 
Na casa defronte de mim e dos meus sonhos, 
Que felicidade há sempre! 
Moram ali pessoas que desconheço, que já vi mas não vi. 
São felizes, porque não sou eu. 
As crianças, que brincam às sacadas altas, 
Vivem entre vasos de flores, 
Sem dúvida, eternamente. 
As vozes, que sobem do interior do doméstico, 
Cantam sempre, sem dúvida. 
Sim, devem cantar. 
Quando há festa cá fora, há festa lá dentro. 
Assim tem que ser onde tudo se ajusta — 
O homem à Natureza, porque a cidade é Natureza. 
Que grande felicidade não ser eu! 
 
Mas os outros não sentirão assim também? 
Quais outros? Não há outros. 
O que os outros sentem é uma casa com a janela fechada, 
Ou, quando se abre, 
É para as crianças brincarem na varanda de grades, 
Entre os vasos de flores que nunca vi quais eram. 
Os outros nunca sentem. 
 
Quem sente somos nós, 
Sim, todos nós, 
Até eu, que neste momento já não estou sentindo nada. 
Nada! Não sei... 
Um nada que dói..
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QUESTÃO 46 
Assinale as opções verdadeiras (V) e 
falsas (F). 
I- Nos dois poemas a felicidade é vista 
como algo intangível. 
II- Apenas no poema 1 a felicidade é 
vista como algo doloroso. 
III- Apenas no poema 2 a felicidade é 
vista como algo sempre pertencente a 
outrém. 
a) Apenas a afirmativa III é verdadeira. 
b) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
c) Apenas a afirmativa I é verdadeira. 
d) Todas as afirmativas são falsas. 
 
QUESTÃO 47 
Assinale a opção em que a descrição da 
classificação sintática do termo 
sublinhado em “És precária e veloz, 
Felicidade” está correta. 
a) Termo oracional de natureza 
substantiva ou pronominal que se refere 
a uma expressão de mesma natureza 
para melhor explicá-la ou para servir-lhe 
de equivalente. 
b) Termo que pode desempenhar na 
oração papéis sintáticos próprios de 
nomes, pronomes e advérbios. 
c) Termo que presenta um chamado ou 
evidenciação do ser a quem alguém se 
dirige. 
d) Expressão que denota uma 
circunstância adverbial em referência a 
um chamado. 
 

QUESTÃO 48 
Assinale a opção cujo encontro vocálico 
se separa como em “precária”. 
a) Renunciamos 
b) Renunciar 
c) Renuncia 
d) Renúncia 
 
QUESTÃO 49 
Assinale a opção que expressa as 
condições de emprego do verbo 
sublinhado no enunciado “Foste tu que 
ensinaste aos homens que havia tempo 
(...)”. 
a) O verbo haver, no sentido de “existir”, 
“ocorrer” ou “tempo decorrido”, é 
impessoal.  
b) Nas locuções verbais, o verbo principal 
é sempre o último; os demais são verbos 
auxiliares. 
c) No sentido empregado no texto, o 
verbo “haver” pode ser usado no plural. 
d) O verbo empregado no enunciado tem 
o mesmo emprego que em “Havia 
tempos que não nos falávamos, então 
retomamos o contato.” 
 
QUESTÃO 50 
No enunciado “Porque um dia se vê que 
as horas todas passam (...)”, assinale a 
função do termo destacado. 
a) Conjunção subordinativa integrante  
b) Pronome apassivador  
c) Conjunção subordinativa causal 
d) Índice de indeterminação do sujeito 
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