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Língua Portuguesa
Texto 1.
Observação
Vivemos tão apressados que estamos perdendo a habilidade de
observar detalhadamente o que nos cerca. Por outro lado, somos
tão bombardeados por imagens e por estímulos visuais que, para
nos proteger do excesso, aprendemos a não perceber o que está
em volta, aprendemos a nos proteger. Por isso, a propaganda fica
cada vez mais agressiva. Os produtos precisam, a qualquer custo,
chamar a atenção do possível comprador, até que sejamos
capazes de “ver sem olhar”. Ou seja, mesmo sem estarmos
interessados, não podemos escapar de perceber uma imagem de
propaganda.
Isso nos tem levado à autoproteção ou a uma atitude passiva, já
que não é preciso fazer nenhum esforço, pois a propaganda e as
imagens se encarregam de nos invadir.
Entretanto, para apreciar a arte e saber ler imagens, uma
primeira habilidade que precisamos renovar, estimular e
desenvolver é a observação. Ela deve deixar de ser passiva para
tornar-se ativa, voluntária: observo o que quero, porque quero,
como quero, da forma que quero, quando quero observar.
Se pedirmos a um amigo que descreva alguém, ele pode dizer
genericamente: alto, magro, de meia-idade: ou então ser bem
específico: tem aproximadamente 1 metro e oitenta, é magro,
está vestido com uma calça azul, camisa branca, tênis, jaqueta de
couro marrom, tem cabelos escuros, encaracolados, curtos, olhos
azuis, usa costeletas, tem um sinal escuro do lado direito do rosto
e cerca de 40 anos.
Essa segunda descrição é mais detalhada e demonstra mais
observação. Naturalmente, se eu estiver procurando tal pessoa, a
partir dessa descrição detalhada, posso encontrá-la com mais
facilidade.
OLIVEIRA, J. e GARCEZ, L. Explicando a Arte. Ed. Nova Fronteira. 2001.

1
Assinale a opção que indica o objetivo principal do texto.
(A) Valorizar a arte em nossa vida cotidiana.
(B) Ensinar como escapar da propaganda enganosa.
(C) Explicar o meio de funcionamento da publicidade.
(D) Destacar a importância da observação das imagens.
(E) Fazer com que a propaganda seja mais bem considerada.
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“Ela deve deixar de ser passiva para tornar-se ativa, voluntária:
observo o que quero, porque quero, como quero, da forma que
quero, quando quero observar.”
O trecho acima fala de vários aspectos da observação; assinale a
opção que apresenta o aspecto cujo valor semântico está
explicitado erradamente.
(A) “o que quero” / o objetivo.
(B) “porque quero” / a explicação.
(C) “como quero” / o meio.
(D) “da forma que quero” / o modo.
(E) “quando quero observar” / o tempo.

4
Em todos os segmentos a seguir, retirados do texto 1, há um
conector sublinhado.
Indique o substituto correto dentre os que são indicados,
supondo-se adaptações das frases.
(A) “Por outro lado, somos tão bombardeados por imagens ...” /
Assim.
(B) “...para nos proteger do excesso” / apesar de.
(C) “Por isso, a propaganda fica cada vez mais agressiva” / Visto
que.
(D) “mesmo sem estarmos interessados” / embora.
(E) “já que não é preciso fazer nenhum esforço” / logo.

5
“Ela deve deixar de ser passiva para tornar-se ativa”; a relação de
oposição entre as duas palavras sublinhadas se repete em
(A) cuidadosa / displicente.
(B) demorada / lenta.
(C) superficial / desimportante.
(D) afetiva / sentimental.
(E) produtiva / reprodutiva.

6
Segundo o texto, a propaganda se torna mais agressiva porque
(A) deve intensificar o bombardeio sobre os consumidores.
(B) procura opor-se à autoproteção dos clientes.
(C) pretende vender os produtos anunciados.
(D) deseja sobrepor-se aos concorrentes.
(E) tenta chegar ao público-alvo ideal.

Em todas as opções a seguir foram sublinhadas orações. Indique
aquela que tem seu valor semântico corretamente indicado.
(A) “Vivemos tão apressados que estamos perdendo a habilidade
de observar detalhadamente o que nos cerca.” /
consequência.
(B) “Por outro lado, somos tão bombardeados por imagens e por
estímulos visuais que, para nos protegermos do excesso,
aprendemos a não perceber muito o que está em volta, ...” /
explicação.
(C) “Por isso a propaganda fica cada vez mais agressiva.” /
conclusão.
(D) “Os produtos precisam, a qualquer custo, chamar a atenção
do possível comprador, até que sejamos capazes de ´ver sem
olhar´.” / proporção.
(E) “Ou seja, mesmo sem estarmos interessados, não podemos
escapar de perceber uma imagem de propaganda.” / causa.
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“Por outro lado, somos tão bombardeados por imagens e por
estímulos visuais que, para nos proteger do excesso, aprendemos
a não perceber o que está em volta, aprendemos a nos proteger.
Por isso, a propaganda fica cada vez mais agressiva. Os produtos
precisam, a qualquer custo, chamar a atenção do possível
comprador, até que sejamos capazes de ´ver sem olhar´. Ou seja,
mesmo sem estarmos interessados, não podemos escapar de
perceber uma imagem de propaganda”.
Esse segmento do texto nos mostra um conjunto de
características do texto publicitário. A característica que não está
presente nesse segmento é a de que o texto publicitário deve
(A) dirigir-se ao comprador potencial do produto anunciado.
(B) produzir mensagens subliminares.
(C) convencer os compradores a adquirirem o produto.
(D) criar interesse pelos produtos indicados.
(E) mudar a ideologia social dos clientes.

O penúltimo parágrafo do texto traz exemplos de textos
descritivos. A característica determinante desse modo de
organização textual é
(A) o fornecimento de informações.
(B) a apresentação de diferentes pontos de vista.
(C) o relato de fatos em sucessão cronológica.
(D) a tentativa de convencimento do leitor.
(E) a indicação de dados de um objetivo.

8
“Os produtos precisam, a qualquer custo, chamar a atenção do
possível comprador, até que sejamos capazes de ´ver sem olhar´.”
O segmento ´ver sem olhar´ mostra
(A) um erro gramatical.
(B) uma incoerência lógica.
(C) uma expressão popular.
(D) uma citação intertextual.
(E) uma repetição desnecessária.

9
Assinale a opção que apresenta o segmento do texto em que a
inclusão, a mudança de posição ou a retirada de uma vírgula
altera o sentido do texto.
(A) “Por outro lado, somos tão bombardeados por imagens...” /
Por outro lado somos tão bombardeados por imagens.
(B) “Por isso, a propaganda fica cada vez mais agressiva.” / Por
isso a propaganda fica cada vez mais agressiva.
(C) “Por isso, a propaganda fica cada vez mais agressiva.” / Por
isso a propaganda fica cada vez mais, agressiva.
(D) “Vivemos tão apressados que estamos perdendo a habilidade
de observar ...” / Vivemos tão apressados, que estamos
perdendo a habilidade de observar.
(E) “...a habilidade de observar detalhadamente o que nos
cerca.” / a habilidade de observar, detalhadamente, o que
nos cerca.

10
“Entretanto, para apreciar a arte e saber ler imagens, uma
primeira habilidade que precisamos renovar, estimular e
desenvolver é a observação.”
Se transformarmos as orações reduzidas sublinhadas em orações
desenvolvidas, as formas adequadas serão:
(A) para que apreciemos a arte e saibamos ler imagens.
(B) para que apreciássemos a arte e soubéssemos ler imagens.
(C) para que tivéssemos apreciado a arte e sabermos ler
imagens.
(D) para a apreciação da arte e a sabedoria de ler imagens.
(E) Para apreciarmos a arte e sabermos ler imagens.
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Uma das classes de palavras mais frequentes em descrições é a
dos adjetivos que podem indicar estados, características,
qualidades ou relações.
Os adjetivos predominantes nos segmentos descritivos são os
indicadores de
(A) qualidade.
(B) estado.
(C) traço psicológico.
(D) característica.
(E) relação.

13
“Essa segunda descrição é mais detalhada e demonstra mais
observação. Naturalmente, se eu estiver procurando tal pessoa, a
partir dessa descrição detalhada, posso encontrá-la com mais
facilidade.”
Nesse parágrafo do texto há três ocorrências do vocábulo mais.
Sobre essas ocorrências, assinale a afirmativa correta.
(A) Os três vocábulos pertencem a três classes diferentes.
(B) Os três vocábulos pertencem à mesma classe gramatical.
(C) As duas últimas ocorrências documentam a classe dos
pronomes.
(D) As duas primeiras ocorrências documentam a classe dos
advérbios.
(E) A segunda ocorrência documenta uma classe gramatical
diferente das demais.

14
“Essa segunda descrição é mais detalhada e demonstra mais
observação. Naturalmente, se eu estiver procurando tal pessoa, a
partir dessa descrição detalhada, posso encontrá-la com mais
facilidade.”
Assinale o termo desse fragmento do texto que não estabelece
qualquer ligação coesiva com um termo antecedente.
(A) Essa segunda descrição.
(B) tal pessoa.
(C) dessa descrição detalhada.
(D) la.
(E) mais facilidade.
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Os números x+1, 2x-1 e x+5, nessa ordem, são os três primeiros
termos de uma progressão aritmética. O quarto termo dessa
progressão aritmética é
(A) 11.
(B) 10.
(C) 9.
(D) 8.
(E) 7.
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Considere a sentença a seguir.
“Se nasci em Rondônia ou Roraima, então sou brasileiro”.
Assinale a opção que apresenta uma sentença logicamente
equivalente à sentença dada.
(A) “Se não nasci em Rondônia nem em Roraima, então não sou
brasileiro”.
(B) “Se nasci em Rondônia, então sou brasileiro”.
(C) “Se não nasci em Roraima, então não sou brasileiro”.
(D) “Se não sou brasileiro, então não nasci em Rondônia nem em
Roraima”.
(E) “Se sou brasileiro e não nasci em Rondônia, então nasci em
Roraima”.

16
Pedro e Paulo possuem, respectivamente, R$ 2.546,00 e
R$ 3.748,00. Para que fiquem com exatamente a mesma quantia,
Paulo deve dar a Pedro
(A) R$ 3.147,00.
(B) R$ 1.202,00.
(C) R$ 1.198,00.
(D) R$ 894,00.
(E) R$ 601,00.

17
Três analistas analisam doze processos em dois dias. Com a
mesma eficiência, em quantos dias dois analistas analisarão vinte
e quatro processos?
(A) Doze.
(B) Dez.
(C) Oito.
(D) Seis.
(E) Quatro.

21
Em um grupo de 10 deputados, 6 são do Partido A e 4 são do
Partido B. Serão sorteados 2 desses 10 deputados,
aleatoriamente.
A probabilidade de os 2 deputados sorteados serem do Partido B
é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1
.
5
2
.
5
2
.
3
2
.
9
2
.
15

22
18
Em um determinado dia, uma ação da bolsa de valores
desvalorizou 4%. No dia seguinte, essa mesma ação valorizou 4%.
Ao final desses dois dias, em relação ao valor inicial, essa ação
(A) não valorizou nem desvalorizou.
(B) valorizou 0,04%.
(C) desvalorizou 0,04%.
(D) valorizou 0,16%.
(E) desvalorizou 0,16%.

O presidente e o vice-presidente de uma comissão serão
escolhidos entre os 10 deputados do Partido X e os 6 deputados
do Partido Y. Os Partidos acordaram que os dois cargos não
poderão ser ocupados por deputados de um mesmo Partido.
O número de maneiras diferentes de se escolher o presidente e o
vice-presidente dessa comissão, é
(A) 16.
(B) 32.
(C) 60.
(D) 64.
(E) 120.

19
A negação lógica da sentença “Se como demais, então passo mal”
é
(A) “Se não como demais, então não passo mal”.
(B) “Se não como demais, então passo mal”.
(C) “Como demais e não passo mal”.
(D) “Não como demais ou passo mal”.
(E) “Não como demais e passo mal”.
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27

Em uma caixa há N bolas, das quais 8% são brancas e as demais
são pretas. Retiram-se da caixa certo número de bolas pretas, de
tal forma que agora as bolas brancas representam 40% das bolas
que estão na caixa.
O número de bolas pretas que foram retiradas da caixa
representa
(A) 80% de N.
(B) 60% de N.
(C) 50% de N.
(D) 40% de N.
(E) 32% de N.

O Prefeito do Município Ômega nomeou, como Secretária de
Ação Social do Município, sua cunhada, Rosa Lima. Nomeou,
ainda, para a função de assessor jurídico da Prefeitura, seu
sobrinho, Lionel Batista, advogado, que é funcionário efetivo da
Prefeitura.
Sobre essas nomeações, assinale a afirmativa correta.
(A) Ambas as nomeações devem ser consideradas nulas, em
função da ocorrência de nepotismo.
(B) Ambas as nomeações são lícitas e permanecem hígidas, já
que a primeira é para cargo político, de governo, e a segunda
é de servidor efetivo, profissionalmente habilitado.
(C) Deve prevalecer apenas a nomeação da cunhada, que não
possui grau de parentesco com o Prefeito.
(D) Deve prevalecer apenas a nomeação do sobrinho, já que este
possui cargo efetivo e prestou concurso público.
(E) Nenhuma das nomeações deve ser admitida, posto que
atentam contra o princípio da moralidade pública.

24
Em uma sequência de números, para quaisquer três termos
consecutivos x, y, z vale a relação z = 3y – x.
Se o 18º termo dessa sequência é 2 e o 20º termo é 10, então o
14º termo é
(A) 2.
(B) 4.
(C) 10.
(D) 16.
(E) 26.

Legislação Específica
25
Com relação à organização do Estado, analise as afirmativas a
seguir.
I. Regiões Metropolitanas poderão ser criadas por meio de lei
ordinária, que estabelecerá a forma pela qual integrarão a
organização, o planejamento e a execução das funções
públicas de interesse comum.
II. Lei disciplinará o procedimento por meio do qual o Estado
poderá realizar a cessão de uso de bens que lhe pertençam.
III. O Estado manterá, na forma fixada por lei complementar, um
fundo de melhoria das estâncias turísticas, que forem criadas
também por lei complementar, para desenvolver programas
de urbanização, melhorias e proteção ambiental.
Está correto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

28
Com relação ao Plano de Carreira, Cargos e Remuneração (PCCR)
dos servidores públicos do Estado de Rondônia, assinale a
afirmativa correta.
(A) O PCCR/RO está vinculado às estratégias administrativas de
caráter discricionário propostas pela Assembleia Legislativa
do Estado de Rondônia.
(B) O Plano de Carreira, Cargos e Remuneração foi elaborado de
forma técnica, centralizada, sendo apresentado aos
servidores para a implementação respectiva.
(C) O PCCR/RO está fundamentado em processo de
reestruturação das carreiras, dos cargos e da política de
remuneração implantados;
(D) O PCCR/RO tem por diretriz estabelecer o desenvolvimento
da carreira com base no tempo de serviço do servidor.
(E) O PCCR/RO tem foco na gestão horizontal e caórdica, em que
cada funcionário exercita a própria chefia, propondo e
cumprindo as próprias metas.

29
As opções a seguir apresentam requisitos básicos para a
investidura em cargo público no Estado de Rondônia, exceto
uma. Assinale-a.
(A) Estar em pleno gozo de seus direitos políticos.
(B) Estar quites com suas obrigações eleitorais.
(C) Ter idade mínima de 21 anos.
(D) Estar quites com suas obrigações militares.
(E) Ter nacionalidade brasileira.

26
As opções a seguir apresentam funções inseridas dentro da
competência do Estado de Rondônia, à exceção de uma.
Assinale-a.
(A) Legislar sobre o cumprimento da Constituição Estadual.
(B) Criar, organizar e administrar os serviços do Estado.
(C) Elaborar planos regionais de ordenação do território.
(D) Instituir e arrecadar tributos de sua competência.
(E) Estimular e organizar a atividade econômica.
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30
Maria de Souza prestou concurso para o cargo público de
enfermeira junto à secretaria de saúde do Estado de Rondônia,
tendo obtido o 4º lugar no certame. O edital mencionava haver
quatro vagas, mas Maria não chegou a ser convocada, tendo
expirado o prazo do certame.
Sobre o caso narrado, assinale a afirmativa correta.
(A) Há direito de Maria de Souza à nomeação, já que foi
aprovada dentro do número de vagas do edital.
(B) Não existe direito adquirido à nomeação, por que o Estado
tem o poder discricionário de nomear ou não os aprovados.
(C) O direito de Maria é o da observância da ordem de aprovação
no certame, não o de ser nomeada.
(D) Maria tem direito à nomeação, tanto que o Estado revalide o
resultado do concurso público.
(E) O concurso perdeu validade, porque o prazo do edital expirou
e Maria não pode mais ser nomeada.

31
Assinale a opção que apresenta um órgão da estrutura
organizacional da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.
(A) Secretaria de Imprensa.
(B) Corregedoria do Tribunal de Contas.
(C) Gabinete da Liderança do Governo.
(D) Procuradoria Geral do Ministério Público.
(E) Superintendência do Tribunal Eleitoral.

32
Com relação ao sistema de gestão de desempenho do servidor da
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, que esteja no
exercício de cargo de provimento efetivo, analise as afirmativas a
seguir.
I. É utilizado de forma intermitente e pontual para avaliação da
eficiência e eficácia do trabalho executado pelo servidor.
II. Tem por objetivo propiciar a melhoria das relações e as
condições de trabalho.
III. É utilizado para acompanhar o desempenho funcional do
servidor, sancionando eventuais falhas.
Está correto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) II, apenas.
(E) III, apenas.
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História e Geografia de Rondônia
33
Os fragmentos a seguir descrevem negociações diplomáticas
ocorridas no processo de constituição da fronteira ocidental do
Império português.
I - Assegura o domínio e a soberania territorial da Coroa
Portuguesa sobre as regiões americanas compreendidas entre
os rios Amazonas e Oiapoque, fixando os limites entre França
e Portugal na região da Guiana.
II - Adota o princípio da "ocupação efetiva" e garante o controle
luso de rios existentes na capitania de Mato Grosso, no vale
do Guaporé, região que daria acesso, através do rio Guaporé
e demais rios amazônicos, ao Estado do Grão-Pará e
Maranhão.
Os fragmentos exemplificam, respectivamente, os Tratados de
(A) Tordesilhas e Utrecht.
(B) El Pardo e Santo Ildefonso.
(C) Madri e El Pardo.
(D) Santo Ildefonso e Tordesilhas.
(E) Utrecht e Madri.

34
No século XVIII, a descoberta de minas de ouro no centro-oeste
da colônia portuguesa promoveu
(A) a ocupação de zonas centrais da Capitania de Mato Grosso,
em torno das missões e fazendas dos jesuítas já existentes,
que serviram de apoio para o comércio local.
(B) a imigração de portugueses e bandeirantes para a Capitania
de Mato Grosso e a fundação de duas vilas, a Vila de Cuiabá e
a Vila Bela da Santíssima Trindade.
(C) a integração dos indígenas à sociedade colonial, mediante as
oportunidades de trabalho nos garimpos e pelo incremento
na comercialização das drogas do sertão.
(D) a instalação de casas de fundição, para controlar a circulação
de ouro e de prata na região, e a criação do Forte do Príncipe
da Beira, para impedir o contrabando de metais preciosos.
(E) a criação da Capitania de Mato Grosso e Cuiabá, em terras
desmembradas da Capitania de Minas Gerais, oferecendo
sesmarias para os colonos, a fim de favorecer sua ocupação.

35
Entre 1907 e 1915, Cândido Rondon comandou a Comissão de
Linhas Telegráficas Estratégicas do Mato Grosso ao Amazonas.
A respeito dessa iniciativa, assinale a afirmativa correta.
(A) Estendeu a linha telegráfica entre Campo Grande e Santo
Antônio do Madeira, superando o isolamento da região.
(B) Contribuiu para a formação de povoados, como Marco
Rondon, Cacoal, Colorado do Oeste e Rolim de Moura.
(C) Complementou o telégrafo com rádios de poste, para maior
alcance social na transmissão de informações.
(D) Incluiu o levantamento topográfico e a demarcação de
fronteiras, além de pesquisas etnográficas, linguísticas e
geológicas.
(E) Integrou os "sertões do noroeste" ao sistema produtivo
nacional, abrindo linhas de escoamento para a borracha.
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38

Sobre a criação do Território Federal do Guaporé, em 1943,
assinale a afirmativa correta.
(A) Deu-se por Decreto-lei, para demarcar áreas de fronteira
consideradas estratégicas para a segurança nacional.
(B) Ocorreu mediante consulta à população por plebiscito, com
vistas à abertura de novas fronteiras de colonização.
(C) Processou-se por meio da ação legislativa da Assembleia
Estadual, favorecendo a ocupação dos sertões do "Brasil
interior".
(D) Deu-se por iniciativa de interventores do Estado Novo, como
parte do programa de ocupação de regiões limítrofes
despovoadas.
(E) Ocorreu por determinação do Exército, preocupado com
fluxos migratórios e contrabando na fronteira amazônica
brasileira.

Em 1960, durante o governo de Juscelino Kubitschek, o antigo
trajeto da Comissão Rondon serviu de guia para a construção da
BR-364, ligando Cuiabá a Porto Velho e Rio Branco. Os projetos de
colonização da década de 1970 e o asfaltamento da BR-364 na
década de 1980 configuram um ponto de inflexão da história de
Rondônia.

37
A respeito da colonização da Amazônia enquanto política de
Estado no período da Ditadura Militar (1964-1985), relacione as
iniciativas estatais, listadas a seguir, à respectiva descrição de
seus objetivos.
1. SUDAM (Superintendência de Desenvolvimento da
Amazônia), em 1966.
2. PIN (Programa de Integração Nacional), em 1970.
3. PICs (Projetos Integrados de Colonização), entre 1970-75.
4. POLAMAZÔNIA (Programa de Polos Agropecuários e Agro
minerais da Amazônia), em 1974.
( ) Induzir a alocação de colonos do centro-sul em lotes
próximos a estradas vicinais e escolas, além de fornecer
assistência em saúde, educação e orientação técnica.
( ) Estabelecer incentivos fiscais para atrair investidores
privados, nacionais e internacionais que financiassem o
desenvolvimento econômico na região.
( ) Assentar camponeses nordestinos em lotes de 100 ha ao
longo das rodovias em construção, a Transamazônica e a
Cuiabá-Santarém.
( ) implantar polos agrícolas regionais para incentivar a fixação
populacional em áreas de mineração e de interesse
estratégico.
Assinale a opção que apresenta a sequência correta, segundo a
ordem apresentada.
(A) 1, 2, 3 e 4.
(B) 1, 3, 4 e 2.
(C) 2, 4, 1 e 3.
(D) 3, 1, 2, e 4.
(E) 4, 2, 3 e 1.
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Adaptado de Rondônia: do leito do Madeira às margens da BR-364.
Belo Horizonte: Instituto Bioterra, 2013.

As afirmativas a seguir identificam corretamente aspectos da
"inflexão histórica" a que o texto se refere, à exceção de uma.
Assinale-a.
(A) O ocaso da estrutura espacial até então predominante, com a
população e a economia concentradas ao redor dos
municípios de Porto Velho e Guajará-Mirim.
(B) O deslocamento do eixo de importância para a BR-364,
transformada em espinha dorsal do Estado, promovendo o
desenvolvimento de municípios às suas margens.
(C) O crescimento do setor industrial associado à transformação
de bens primários como o látex, a cassiterita e o estanho,
favorecido pelo novo modal rodoviário.
(D) O fomento às atividades agropecuárias e o desenvolvimento
de uma ocupação mais permanente da região, facilitando os
fluxos migratórios.
(E) A aceleração do processo de desmatamento da região para a
agricultura, a pecuária e os projetos de colonização, gerando
perda considerável da floresta primária.

39
Sobre os tipos de vegetação presentes no Estado de Rondônia e
suas áreas de ocorrência, analise as afirmativas a seguir.
I. Floresta ombrófila aberta (floresta de transição), que ocupa a
maior parte do território, principalmente a região central,
norte, sul e leste.
II. Floresta ombrófila densa (floresta amazônica), que ocupa
algumas áreas na região central do território e se caracteriza
por árvores de grande e médio porte, bem adensadas.
III. Savana (cerrado/campos), que ocupa a região central do
estado, marcada por árvores baixas, com troncos tortuosos
de casca grossa e rugosa, e folhas duras.
Está correto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas
(E) I, II e III.
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Uma parcela da rede de transportes de Rondônia integra o
chamado "Arco Norte", um sistema intermodal estratégico que
envolve a Bacia Amazônica brasileira e um trecho da Bacia do
Paraná-Paraguai (Mato Grosso).
A respeito do Arco Norte, analise as afirmativas a seguir.
I. O sistema intermodal do Arco Norte conecta o vale
amazônico às rotas mais estruturadas do Sul e Sudeste, para
aprimorar a logística de exportação para a Europa, América e
Ásia.
II. Pelas rodovias, ferrovias e hidrovias do Arco Norte são
escoados principalmente grãos, carnes, derivados de madeira
e minérios e são desembarcados fertilizantes e outros
insumos.
III. O corredor do Madeira conecta Porto Velho a Itacoatiara
(AM), beneficiando o escoamento da produção agrícola do
norte de Mato Grosso e do sudeste de Rondônia.
Está correto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas
(E) I, II e III.
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Conhecimentos Específicos
41
Nas últimas décadas, o capitalismo experimentou grandes
transformações. Entretanto, “nenhuma dessas transformações
modificou a essência exploradora da relação capital/trabalho”,
que se revela mediante
(A) as rebeliões de trabalhadores.
(B) o desemprego estrutural.
(C) a intensificação do trabalho.
(D) o crescimento dos sindicatos.
(E) as políticas focalizadas.

42
A avaliação possibilita medir os resultados
procedimentos. Ela é um elemento básico
(A) do planejamento.
(B) da burocracia.
(C) da formação profissional.
(D) das políticas sociais.
(E) do projeto.

e

rever

43
Na ação cotidiana do Assistente Social os sistemas de avaliação e
controle devem ser coerentes com
(A) a prática profissional.
(B) o referencial teórico.
(C) os objetivos que se deseja atingir.
(D) as respostas às demandas.
(E) a política institucional.

44
Sobre o uso dos indicadores sociais, analise as afirmativas a
seguir.
I. Eles podem ser usados para estudos comparativos entre
municípios, bairros ou segmentos da população.
II. Eles podem ser usados para análises comparativas a partir de
dados municipais, estaduais, nacionais e internacionais.
III. Eles podem ser usados para avaliar a capacidade de gestão
do município na implementação de políticas públicas.
Está correto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.
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49

No que concerne ao neoliberalismo no Brasil, as emergências
políticas e sociais são vinculadas a uma forma dependente de
desenvolvimento que reestrutura o Estado, cujas ações
intervencionistas se voltam para o aprofundamento da
(A) governabilidade.
(B) acumulação capitalista.
(C) cidadania.
(D) geração de renda.
(E) política de emprego.

“Os projetos profissionais apresentam a auto-imagem de uma
profissão, elegem os valores que a legitimam socialmente,
delimitam e priorizam seus objetivos e funções, formulam os
requisitos (teóricos, práticos e institucionais) para o seu exercício,
prescrevem normas para o comportamento dos profissionais e
estabelecem as bases das suas relações com os usuários de seus
serviços, com as outras profissões e com as organizações e
instituições sociais privadas e públicas (inclusive o Estado, a que
cabe o reconhecimento jurídico dos estatutos profissionais).”
Para que um projeto profissional se afirme na sociedade, é
necessário que ele tenha
(A) um fundamento ético definido.
(B) um sólido mercado de trabalho.
(C) um perfil profissional consolidado.
(D) um eficiente sistema de controle de seus usuários.
(E) um corpo profissional fortemente organizado em sua base.

46
A posição crítica em relação à insistência de alguns autores em
afirmar a existência de uma nova questão social se justifica,
porque eles
(A) tomam a questão social como objeto exclusivo de uma
categoria profissional específica e a tratam de forma muito
genérica.
(B) afirmam a pobreza e a desigualdade como passíveis de
erradicação a partir da vontade dos homens e das
comunidades.
(C) concebem a sociedade salarial como a melhor forma de
organização para responder às necessidades sociais.
(D) compreendem os problemas sociais como oriundos das
contradições engendradas pela díade capital/trabalho
coletivo.
(E) ignoram as características que acompanham a sociedade
capitalista desde o seu surgimento, não explicando o porquê
dessa permanência.

47
Assinale a opção que apresenta o valor central do projeto éticopolítico do Serviço Social.
(A) o ecletismo teórico.
(B) o politicismo.
(C) a liberdade.
(D) o marxismo.
(E) a prática profissional.

48
Assinale a opção que indica o marco histórico da ruptura do
quase monopólio do conservadorismo no Serviço Social,
inscrevendo a primeira condição para a constituição de um novo
projeto profissional.
(A) A publicação do novo currículo para a formação profissional.
(B) O debate e a aprovação da reforma universitária.
(C) A participação na regulamentação profissional.
(D) O processo de derrota da ditadura militar.
(E) A volta das eleições diretas.
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50
Assinale a opção que apresenta o conceito de pesquisa.
(A) Processo sistemático de ações, visando investigar/interpretar,
desvelar um objeto, que pode ser um processo social,
histórico, um acervo teórico ou documental.
(B) Ação que busca captar o processo contraditório dos objetos e
visa à refiguração, no nível do pensamento, do seu
movimento.
(C) Processo de teorização do Serviço Social, conduzido pela
identificação entre a razão formal-abstrata e a elaboração
teórica.
(D) Processo de sistematização sobre o material empírico, a fim
de identificar e problematizar as condições do exercício
profissional.
(E) Ação para expressar a realidade tal como ela aparece
empiricamente, levando à sua reprodução tal como ela se
expressa na sua aparência.

51
No âmbito das competências políticas do Serviço Social, a
pesquisa permite
(A) atender às demandas sociais imediatas a partir de uma sólida
base holística.
(B) compreender o significado social e político das demandas e
respostas profissionais.
(C) apreender a sociedade como um espaço homogêneo, com
interesses sociais e econômicos comuns.
(D) descuidar do estabelecimento de estratégias sociopolíticas e
profissionais.
(E) recorrer ao viés empirista e epistemologista para determinar
a ação profissional.
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55

O projeto privatista da saúde vem requisitando do assistente
social, entre outras demandas, a atuação psicossocial por meio
de
(A) elegibilidades.
(B) práticas individuais.
(C) plantão social.
(D) atendimentos grupais.
(E) aconselhamento.

A concepção de Seguridade Social representa um dos maiores
avanços da Constituição Federal de 1988, no que se refere à
proteção social e ao atendimento das históricas reivindicações da
classe trabalhadora.
Neste sentido, ela representa
(A) a antecipação das políticas de cunho neoliberal, a partir da
instituição do tripé de políticas sociais, que seriam
flexibilizadas em seguida.
(B) a promessa de afirmação e extensão de direitos sociais em
nosso país, em consonância com as transformações
sociopolíticas que se processaram.
(C) o rompimento completo com a ditadura militar brasileira, a
partir das lutas pela democracia e instauração do Estado de
Bem-Estar Social.
(D) o movimento natural do desenvolvimentismo para assegurar
o progresso em padrões compatíveis de competição com
países do primeiro mundo.
(E) o reconhecimento da centralidade ontológica do trabalho e
sua vinculação com os condicionantes sociais da desigualdade
existentes no país.

53
Sobre os impactos da nova configuração da política de saúde no
trabalho do Assistente Social, avalie os itens a seguir.
I. Atua na construção do trabalho multiprofissional.
II. Interfere nas influências teóricas.
III. Modifica o sindicalismo da profissão.
Está correto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

54
A contrarreforma do Estado atingiu a saúde por meio das
proposições de restrição do financiamento público e da
dicotomia entre ações curativas e preventivas. A ruptura da
concepção de integralidade se deu por meio da criação de dois
subsistemas. Assinale a opção que os apresenta.
(A) O subsistema de atendimento primário e o subsistema de
atendimento quaternário.
(B) O subsistema filantrópico e o subsistema das Parcerias
Público-Privadas.
(C) O subsistema assistencial e o subsistema empresarial.
(D) O subsistema de entrada e controle e o subsistema de
referência ambulatorial e especializada.
(E) O subsistema preventivo e o subsistema curativo.

56
No trabalho com famílias, os processos de planejamento e gestão
vinculam
(A) ações profissionais desenvolvidas diretamente com as
famílias e sua lógica reside em atendê-las como sujeitos.
(B) metodologias que privilegiem e incrementem a discussão da
relação família e proteção social na esfera pública.
(C) ações que possuam caráter coletivo de assessoria e
mobilização junto às famílias e aos movimentos sociais
organizados.
(D) práticas efetivas de intersetorialidade para reverter o
processo de responsabilização da família pelo cuidado.
(E) políticas que rompam com a ideologia da família como
responsável da proteção social, buscando a ampliação dos
direitos sociais.

57
Pensar a família no campo da proteção social implica reconhecêla na sua dimensão simbólica, na sua multiplicidade, na sua
organização, na medida em que subsidia a compreensão sobre o
lugar que lhe é atribuído na configuração da proteção social de
uma sociedade, em determinado momento histórico. Portanto,
para pensar em trabalho com famílias é importante reconhecer
quais as tendências predominantes na incorporação da família no
campo da política social como seu sujeito destinatário.
Neste sentido, atualmente existem duas grandes tendências
nesse campo. Assinale a opção que as indica.
(A) A nuclear e a extensa.
(B) A do empoderamento e a da pauperização.
(C) A familista e a protetiva.
(D) A moralista e a culpabilizadora.
(E) A vulnerabilizadora e a emancipadora.
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63

Na tradição advinda da Teoria Crítica, a compreensão dos
processos familiares deve levar em consideração a interpretação
de suas demandas, que são a expressão
(A) das desigualdades.
(B) das necessidades.
(C) do neoliberalismo.
(D) da ausência do Estado.
(E) do desemprego.

A mediação surge como instrumento alternativo de resolução dos
conflitos no âmbito familiar, como um espaço de escuta para o
exercício da autonomia individual, com participação direta dos
envolvidos no processo de ruptura conjugal, com a realização de
acordos e ajustes mais adequados às necessidades e aos desejos
dos mediados.
Neste sentido, uma das características da mediação é a
(A) presença de um profissional, quando se verifica o
descumprimento de cláusulas de separação e divórcio.
(B) arbitragem, de acordo com o problema apresentado pelas
partes.
(C) solução que é imposta pela sentença, quando não aceita
pelas partes, ou pelo menos por uma delas.
(D) interferência de um terceiro em uma negociação ou em um
conflito.
(E) obrigatoriedade de um procedimento, do qual decorre a
responsabilização dos envolvidos no cumprimento do que foi
ajustado.

59
No que concerne ao material técnico, sigiloso ou não, em caso de
demissão ou exoneração, o Assistente Social deverá
(A) lacrá-lo e remetê-lo ao CRESS da Região.
(B) incinerá-lo em seu último dia de trabalho.
(C) guardá-lo em seu poder.
(D) repassá-lo ao Assistente Social que o substituir.
(E) deixá-lo com a chefia imediata, Assistente Social ou não.

60
Quando intimado perante a autoridade competente a prestar
depoimento como testemunha, o Assistente Social deverá
comparecer e declarar que
(A) está obrigado a guardar sigilo profissional, sendo vedado
depor na condição de testemunha.
(B) não poderá depor caso o motivo da intimação tenha ocorrido
fora de seu lugar de trabalho.
(C) seu testemunho restringir-se-á ao estritamente necessário,
desde que não exponha o que lhe foi dito em atendimento.
(D) é atribuição privativa contribuir com a justiça naquilo que for
objeto de intervenção profissional.
(E) deverá, primeiro, inteirar-se do que deverá testemunhar e,
em seguida, pedir permissão ao CRESS para este ato.

61
Leia o fragmento a seguir.
“Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria
relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos
direitos civis, políticos e sociais da coletividade.”
O fragmento mostra
(A) uma atribuição privativa do assistente social.
(B) uma prerrogativa de trabalhadores sociais.
(C) uma solicitação de cada instituição social.
(D) uma tarefa de equipes multiprofissionais.
(E) uma competência do assistente social.

64
A manutenção do desenrolar do processo é encargo do
mediador. Nesse sentido, o mediador deve
(A) mostrar autoridade.
(B) atuar dialeticamente.
(C) agir com neutralidade.
(D) atuar holisticamente.
(E) apresentar sugestões.

65
Sobre o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil é um
programa de caráter intersetorial, integrante da Política Nacional
de Assistência Social, avalie os itens a seguir.
I. Prevê transferências de renda.
II. Admite trabalho social com famílias.
III. Compreende serviços socioeducativos para crianças e
adolescentes em situação de trabalho.
Está correto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

62
As Seccionais de Serviço Social estão subordinadas, financeira e
administrativamente,
(A) aos profissionais inscritos nos Conselhos.
(B) às instituições de sua área de atuação.
(C) ao CRESS de sua jurisdição.
(D) às Unidades de Ensino privadas.
(E) ao CFESS.
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69

O Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad)
possui atividades de atenção e de reinserção social do usuário e
do dependente de drogas e respectivos familiares.
Assinale a opção que indica princípios e diretrizes que essas
atividades devem observar.
(A) Disponibilização gratuita de estabelecimento de saúde,
preferencialmente
ambulatorial,
para
tratamento
especializado.
(B) Prestação de serviços à comunidade que se ocupem,
preferencialmente, da prevenção do consumo ou da
recuperação de usuários e dependentes de drogas.
(C) Definição de projeto terapêutico individualizado, orientado
para a inclusão social e para a redução de riscos e de danos
sociais e à saúde.
(D) Incentivos a medidas educativas de comparecimento a
programa ou curso educativo.
(E) Tratamento especial às parcelas mais vulneráveis da
população, considerando suas necessidades específicas.

Sobre as entidades de longa permanência, segundo o Estatuto do
Idoso, assinale a afirmativa correta.
(A) Servem como postos de encaminhamento da pessoa idosa
para serviços de abrigamento especializado.
(B) Possuem como particularidade o fato de terem um caráter
filantrópico.
(C) São obrigadas a firmar contrato de prestação de serviços com
a pessoa idosa abrigada.
(D) Devem contatar a família da pessoa idosa a fim de
restabelecer vínculos.
(E) Podem atender somente a pessoa idosa incapaz de prover
sua própria subsistência.

67
Assinale a opção que apresenta as características de
funcionamento do CAPS AD III.
(A) Ser um serviço aberto, que funcione segundo a lógica
municipal e que forneça atenção contínua durante as 24
horas do dia, de segunda à sexta-feira.
(B) Ofertar cuidados individuais, independentemente da
vinculação do usuário aos serviços daquele CAPS AD III.
(C) Trabalhar de portas abertas, com plantões diários de
acolhimento, garantindo acesso para clientela referenciada e
responsabilização efetiva pelos casos.
(D) Ser lugar de referência de cuidado e proteção para usuários e
familiares em situações de crise e maior gravidade (recaídas,
abstinência, ameaças de morte etc.).
(E) Possuir uma equipe mínima para atender até o máximo de 60
(sessenta) usuários por turno.

68
A fim de levar o poder público às áreas de maior
vulnerabilidade social e promover o atendimento mais próximo
do cidadão, foi criada uma nova modalidade de CAPS (IV AD),
para funcionar 24 horas.
Assinale a opção que indica o local onde ele deve funcionar.
(A) Regiões de cracolândias.
(B) CREAS.
(C) Consultórios de rua.
(D) Comunidades onde o tráfico de drogas é intenso.
(E) Hospitais psiquiátricos e delegacias.
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No caso de verificação de danos com relação aos usuários
abrigados, a fiscalização das entidades de atendimento à pessoa
idosa, determina
(A) o afastamento provisório dos dirigentes.
(B) a instalação de inquérito por negligência.
(C) a perícia para determinar o tipo de dano sofrido.
(D) a prisão dos dirigentes.
(E) o abrigamento dos usuários em outro serviço.

71
A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho
para adoção, antes ou logo após o nascimento, será encaminhada
(A) ao Conselho Tutelar.
(B) ao Ministério Público.
(C) à Vara da Infância e da Família.
(D) ao Sistema Municipal de Adoção.
(E) à Justiça da Infância e da Juventude.

72
De acordo com a legislação brasileira sobre adoção, após três
recusas injustificadas, pelo habilitado, à adoção de crianças ou
adolescentes indicados dentro do perfil escolhido, a medida
tomada será
(A) vedação da renovação da habilitação.
(B) reavaliação da habilitação concedida.
(C) multa e prestação de serviços comunitários.
(D) exclusão do adotando dos cadastros de adoção.
(E) Interdição de seis meses para solicitar nova habilitação.
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Sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças,
de acordo com a Convenção de Haia, quando uma criança tiver
sido ilicitamente transferida ou retida e tenha decorrido um
período de menos de 1 ano entre a data da transferência ou da
retenção indevidas e a data do início do processo perante a
autoridade judicial ou administrativa do Estado Contratante onde
a criança se encontrar, a autoridade respectiva deve
(A) requerer cópia autenticada de qualquer decisão ou acordo
considerado relevante.
(B) assegurar a entrega voluntária da criança ou facilitar uma
solução amigável.
(C) obter informação sobre a identidade do requerente, da
criança e da pessoa a quem se atribui a transferência ou a
retenção da criança.
(D) ordenar o retorno imediato da criança.
(E) localizar a criança transferida ou retida ilicitamente.

A implementação de uma sistemática de acompanhamento da
situação familiar, iniciada imediatamente após o acolhimento, é
fundamental, pois, com o passar do tempo, tanto as
possibilidades de reintegração familiar, quanto de adoção podem
tornar-se mais difíceis.
Sobre as técnicas que podem ser utilizadas no acompanhamento
das famílias, analise os itens a seguir.
I. Estudo de caso.
II. Grupo multifamiliar.
III. Padronização dos processos interventivos.
Está correto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) I e III, apenas.
(E) I, II e III.

74

77

Leia o trecho a seguir.
O serviço oferece acolhimento provisório por meio de medida
protetiva de abrigo para crianças e adolescentes afastados do
convívio familiar, em razão de abandono ou porque as famílias ou
os responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados
de cumprir sua função de cuidado e proteção.
Assinale a opção que indica a denominação desse serviço.
(A) casa-lar.
(B) abrigo institucional.
(C) família acolhedora.
(D) república.
(E) albergue.

O afastamento do convívio familiar da criança e do adolescente,
de acordo com o ECA, é uma excepcionalidade. Nos casos de
violência praticada por familiar ou responsável com o qual a
criança ou adolescente resida, a autoridade judiciária poderá
determinar
(A) o abrigamento da criança ou adolescente em lar substituto.
(B) a remoção da criança ou adolescente e sua família para um
hotel popular.
(C) a prisão do(a) agressor(a) mediante denúncia.
(D) o afastamento do(a) agressor(a) da moradia comum.
(E) A proibição do(a) agressor(a) de chegar perto da criança ou
adolescente.

75

78

Sobre as crianças e os adolescentes que devem ser incluídas,
prioritariamente, nos Programas de Apadrinhamento Afetivo,
assinale a afirmativa correta.
(A) As que tenham remotas perspectivas de retorno ao convívio
familiar ou adoção.
(B) As que sejam adotados por família que ainda está se
estruturando para receber a criança ou o adolescente de
volta.
(C) As que estejam em conflito com a lei e que necessitem de
medidas socioeducativas.
(D) As que, depois de ouvidas, chegaram à conclusão de que esta
é a melhor opção.
(E) As que estejam sendo vítimas de abuso sexual ou maus tratos
por familiares.

Quando o acolhimento da criança ou adolescente for necessário,
é fundamental ofertar um ambiente e cuidados facilitadores do
seu desenvolvimento. Em consonância com as diretrizes
nacionais e internacionais de cuidados a crianças e adolescentes
em serviços de acolhimento, uma das estratégias efetivadas é o
Estudo Diagnóstico Prévio.
Assinale a opção que apresenta o objetivo do Estudo Diagnóstico
Prévio.
(A) Avaliar o grau de risco ao qual a criança ou adolescente
estará exposto se não for afastada do ambiente familiar.
(B) Mapear os vínculos significativos na família e a análise da
rede social de apoio da criança ou adolescente.
(C) Proceder à escuta qualificada dos integrantes da família,
inclusive a criança e o adolescente.
(D) Subsidiar a decisão acerca do afastamento da criança ou
adolescente do convívio familiar.
(E) Estabelecer a percepção da criança ou adolescente em
relação à possibilidade de afastamento do convívio familiar.
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Leia o fragmento a seguir.
“(...) a prática social mais duradoura em relação à moradia das
famílias trabalhadoras pobres urbanas, desde a instituição do
trabalho livre no Brasil até os dias de hoje, (...) como componente
e expressão material da expropriação dos meios de vida, como a
terra, da exploração da força de trabalho e da espoliação
urbana.”
O fragmento refere-se
(A) à invasão.
(B) à usucapião.
(C) à remoção.
(D) à autoconstrução.
(E) ao mutirão.

80
Em 2012, o Caderno de Orientação Técnico Social (COTS), que
regulamenta o trabalho social realizado em intervenções de
provisão habitacional e urbanização de assentamentos precários
foi reformulado. Essa reformulação culminou com a publicação
do Manual de Instruções do Trabalho Social nos Programas e
Ações do Ministério das Cidades.
Neste escopo, segundo o CFESS (2016), o trabalho social é
regulamentado como aquele que é realizado
(A) em intervenções de provisão habitacional e urbanização de
assentamentos precários.
(B) para convencer determinada população a ser removida para
conjuntos habitacionais.
(C) no cadastramento de famílias que residem ou se localizam
em áreas de risco.
(D) na educação em grupo para os novos moradores dos
programas habitacionais do governo.
(E) na procura de indivíduos que desejam esclarecimentos sobre
seus direitos no âmbito da habitação.
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