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 Língua Portuguesa

INSTRUÇÃO: As questões de 01 a 10 relacionam-se com o texto abaixo. Leia atenta-
mente todo o texto antes de responder a elas.

CEM ANOS DE EINSTEIN

5

10

15

O físico alemão Albert Einstein dispensa
apresentações. Mesmo quem não compreende
o que seja a teoria da relatividade reconhece o
velhinho de cabeleira branca, olhos marotos e
língua de fora. A famosa língua e a não menos
famosa fórmula E = mc2 decoraram mais ca-
misetas e pôsteres do que seria possível ima-
ginar, considerando-se a complexidade do que
representam.

No ano que vem, completa-se um século
desde o “ano milagroso” de Einstein, centená-
rio que deve ser comemorado no mundo intei-
ro. Em 1905, fora da Universidade, que era
seu grande sonho, e ainda trabalhando como
analista do escritório de patentes da Suíça, o
jovem físico desenvolveu três de seus artigos
seminais. Publicados no Annalen der Physik,
apresentavam a teoria da relatividade espe-ci-
al, o conceito dos quanta  de luz e  hipóteses

20
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sobre a movimentação das moléculas. Além desses, escreveu mais dois artigos no
mesmo ano. E, claro, continuou a escrevê-los. A equação E = mc2 surgiu em 1907,
reformulada de um trabalho também do ano milagroso, e a teoria da relatividade
geral foi apresentada em 1916. Cientistas já declararam 2005 o “Ano da Física”,
resolução aceita pela ONU e que deve ser seguida por outras entidades.
.....................................................................................................................................

Einstein não se limitava a elaborar hipóteses científicas. Era um homem do
mundo. Gênio raro e preocupado com as questões de seu tempo, usou seu prestígio
e influência para protestar contra o militarismo e pedir por justiça. Deixou marcas
muito além dos limites da ciência, modificando também a história mundial. Ainda
que indiretamente, foi um dos responsáveis pelo Projeto Manhattan e a conseqüente
fabricação da bomba atômica. Revoltado, teria dito que, se soubesse que suas teo-
rias causariam o terror que foi Hiroshima, teria preferido ser sapateiro.

Transformou-se em ícone de cientista. Muito além dos traços caricatos, reco-
nhecíveis pelos cabelos sempre em estado de choque, evoca a imagem do ser pro-
fundamente imerso em suas hipóteses e elucubrações, sem deixar de lado a gentile-
za e a atenção com o resto do mundo.

KNAPP, Laura. Scientific American Brasil, ano 3, n. 29, out. 2004, p.5. (Texto adaptado)
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Questão 01

Considerando-se as informações do texto, é CORRETO afirmar que, em 2005, se come-
mora o centenário

A) da criação da famosa equação E = mc2.

B) da entrada de Einstein numa Universidade.

C) do chamado ano milagroso de Einstein.

D) do nascimento do físico Einstein.

Questão 02

Considerando-se as informações do texto, é CORRETO afirmar que Einstein

A) era unicamente um elaborador de teorias.

B) evitou envolver-se em questões sociais.

C) publicava artigos científicos considerados valiosos.

D) trabalhou sempre em instituições universitárias.

Questão 03

“A famosa língua e a não menos famosa fórmula E = mc2 decoraram mais camisetas e
pôsteres do que seria possível imaginar...” (linhas 5-8)

Considerando-se as informações desse trecho, é CORRETO afirmar que Einstein e sua
criação

A) encarnavam a revolta popular.

B) ilustravam uma corrente estética.

C) representavam o poder jovem.

D) se tornaram muito conhecidos.
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Questão 04

Considerando-se as informações do texto, é CORRETO afirmar que o Projeto Manhattan
se relacionou com

A) a criação do ano da Física.

B) a fabricação da bomba atômica.

C) o prestígio político de Einstein.

D) o protesto contra injustiças.

Questão 05

“... teria dito que, se soubesse que suas teorias causariam o terror que foi Hiroshima, teria
preferido ser sapateiro.” (linhas 31-32)

É CORRETO afirmar que, nesse trecho, Einstein é mostrado como um homem

A) alienado.

B) atento.

C) inconformado.

D) irredutível.

Questão 06

“Transformou-se em ícone de cientista.” (linha 33)

É CORRETO afirmar que a expressão destacada nessa frase quer dizer

A) cientista correto.

B) figura grotesca.

C) pessoa inteligente.

D) profissional emblemático.
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Questão 07

“Muito além dos traços caricatos, reconhecíveis pelos cabelos sempre em estado de cho-
que, evoca a imagem do ser profundamente imerso em suas hipóteses...” (linhas 33-35)

É CORRETO afirmar que a expressão destacada nesse trecho significa

A) descuidados.

B) envelhecidos.

C) eriçados.

D) quebradiços.

Questão 08

“Muito além dos traços caricatos [...] evoca a imagem do ser profundamente imerso em
suas hipóteses...” (linhas 33-35)

É CORRETO afirmar que a palavra destacada nessa frase veicula uma idéia de

A) direção.

B) intenção.

C) lugar.

D) modo.

Questão 09

“... teria dito que, se soubesse que suas teorias causariam o terror que foi Hiroshima, teria
preferido ser sapateiro.” (linhas 31-32)

É CORRETO afirmar que o termo destacado nessa frase sugere uma idéia de

A) adição.

B) condição.

C) consecução.

D) explicação.
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Questão 10

“... teria dito que, se soubesse que suas teorias causariam o terror que foi Hiroshima,
teria preferido ser sapateiro.” (linhas 31-32)

Considerando-se as formas verbais destacadas nessa frase, é CORRETO afirmar que to-
das estão flexionadas

A) na mesma voz.

B) no mesmo modo.

C) no mesmo número.

D) no mesmo tempo.

INSTRUÇÃO: As questões de 11 a 30 relacionam-se com o texto abaixo. Leia atenta-
mente todo o texto antes de responder a elas.

EINSTEIN & NEWTON:
gênios da mesma lâmpada

5

10

15

20

É possível medir o gênio de Albert Einstein?
Sob muitos aspectos, não é. Se retrocedermos através dos séculos, passando por

figuras como James Clerk Maxwell, Ludwig Boltzmann, Charles Darwin e Louis
Pasteur, teremos de chegar a Isaac Newton antes de encontrar outro ser humano cujas
realizações científicas sejam comparáveis às de Einstein. Antes de Newton, pode ser
que não haja ninguém desse nível.

Ambos os cientistas tinham intelectos que os levaram a dominar todos os cam-
pos conhecidos de suas disciplinas e a ir além. Newton inventou o cálculo, formulou
as leis da mecânica e do movimento, propôs uma teoria universal da gravitação.
Einstein nos legou a fundação para os dois “edifícios” da Física Moderna, a relativi-
dade especial e a mecânica quântica, e criou uma nova teoria da gravitação.
........................................................................................................................................

Isaac Newton e Albert Einstein deixaram legados profundos. Newton superou a
idéia de que algumas áreas do conhecimento eram inacessíveis à mente humana, en-
raizada por séculos na cultura ocidental. Antes de Newton, acreditava-se que a huma-
nidade poderia compreender apenas o que Deus permitiu revelar. Adão e Eva foram
banidos do Éden por terem comido da árvore do conhecimento. Zeus acorrentou
Prometeu num rochedo quando ele deu o fogo, um segredo dos deuses, a um mortal.
Quando Adão, no Paraíso Perdido, de John Milton, questionou o anjo Rafael sobre a
mecânica celeste, Rafael lhe deu uma vaga idéia e então disse que “o resto, de ho-
mens ou de anjos o grande Arquiteto sabiamente o ocultou”. Todas essas limitações



7

25

30

35

40

45

50

foram abolidas com o monumental trabalho de Newton, os Principia (1687). Nessa
obra, o cientista examinou todos os fenômenos do mundo físico conhecido: dos pên-
dulos às molas, dos cometas às grandes trajetórias dos planetas. Depois de Newton, a
divisão entre o espiritual e o físico ficou mais clara. Este último se tornou cognoscí-
vel para os seres humanos.

Einstein, com seus extraordinários e aparentemente absurdos postulados sobre a
relatividade especial, demonstrou que as grandes verdades da natureza não podem ser
alcançadas apenas pela observação do mundo externo. Em vez disso, os cientistas
devem, algumas vezes, começar a inventar, dentro de suas próprias mentes, hipóteses
e sistemas lógicos que, somente mais tarde, poderão ser testados experimentalmente.
Toda a nossa experiência nos faz pensar que o tempo flui uniformemente, embora
isso não seja verdade. A Física Moderna tem avançado para uma compreensão da
natureza além da percepção sensorial e da experiência humana, ensinando que nosso
bom senso pode estar errado. Einstein subverteu séculos de um pensamento funda-
mentado na supremacia do estudo empírico e da experiência. Ele também contestou o
famoso dito de Newton: Hypotheses non fingo (“Não imagino nenhuma hipótese”),
no qual o cientista inglês afirmava que não era um filósofo como Aristóteles, mas um
cientista que baseava suas teorias nos fatos observados.

Em sua autobiografia, Einstein expressou seu distanciamento de Newton da se-
guinte maneira: “Newton, perdoe-me; você descobriu o único caminho possível para
um homem de sua época com idéias tão elevadas e tal poder criativo. Os conceitos
que criou ainda hoje guiam nossas idéias sobre a física; entretanto agora sabemos que
esses conceitos devem ser substituídos por outros, mais distantes da esfera da experi-
ência imediata”.

Numa introdução da edição de 1931 da Óptica, de Newton, Einstein escreveu:
“A natureza, para ele, era um livro aberto [...] Em uma mesma pessoa, conviviam o
pesquisador, o teórico, o mecânico e também o artista [...] Diante de nós, ele perma-
nece forte, incontestável e solitário”. Se Newton pudesse ressurgir do passado, por
truque proibido de viagem no tempo, provavelmente proferiria palavras semelhantes
sobre Einstein.

LIGTMAN, Alan. Scientific American Brasil, ano 3, n. 29, out. 2004, p. 102-103. (Texto adaptado)

Questão 11

É CORRETO afirmar que, no título do texto — “Einstein & Newton: gênios da mesma
lâmpada” —, se faz alusão a

A) um romance medieval.

B) uma fábula grega.

C) uma narrativa fantástica.

D) uma peça de teatro.
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Questão 12

É CORRETO afirmar que o texto apresentado está estruturado com base em uma

A) comparação.

B) contestação.

C) enumeração.

D) reiteração.

Questão 13

“Antes de Newton, pode ser que não haja ninguém desse nível.” (linhas 5-6)

É CORRETO afirmar que o “nível” mencionado nessa frase é atribuído, no texto,

A) a Darwin, a Pasteur, a Maxwell e a Boltzmann.

B) a Isaac Newton e a Albert Einstein.

C) aos cientistas que precederam Einstein.

D) aos cientistas que precederam Newton.

Questão 14

“Antes de Newton, acreditava-se que a humanidade poderia compreender apenas o que
Deus permitiu revelar.” (linhas 15-16)

É CORRETO afirmar que a informação contida nessa frase é ilustrada, no texto lido, por
meio de

A) exemplos.

B) fórmulas.

C) objeções.

D) teorias.
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Questão 15

“Nessa obra, o cientista examinou todos os fenômenos do mundo físico conhecido: dos
pêndulos às molas, dos cometas às grandes trajetórias dos planetas.” (linhas 23-24)

Considerando-se as informações desse trecho, é CORRETO afirmar que a obra de
Newton é qualificada como

A) abrangente.

B) dispersa.

C) hermética.

D) homogênea.

Questão 16

“... os cientistas devem, algumas vezes, começar a inventar, dentro de suas próprias
mentes, hipóteses e sistemas lógicos...” (linhas 29-31)

Considerando-se as informações dessa frase, concernentes ao pensamento de Einstein, é
CORRETO afirmar que este admitia, mesmo no campo da ciência,

A) a adivinhação.

B) a criatividade.

C) o relativismo.

D) o unilateralismo.

Questão 17

“Não imagino nenhuma hipótese.” (linhas 37-38)

É CORRETO afirmar que, nessa frase atribuída a Newton, se explicita a idéia de que ele
formulava suas hipóteses

A) desenvolvendo trabalho de outros cientistas.

B) extraindo conclusões de descobertas antigas.

C) fundamentando-as em observações concretas.

D) retirando suas idéias do acervo cultural popular.
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Questão 18

Com base na leitura do texto, é CORRETO afirmar que, em relação a certas idéias de
Newton, Einstein foi um

A) acusador.

B) contestador.

C) delator.

D) detrator.

Questão 19

Assinale a alternativa em que a frase transcrita se reporta CORRETAMENTE a Einstein.

A) ... demonstrou que as grandes verdades da natureza não podem ser alcançadas apenas
pela observação do mundo externo.

B) ... não era um filósofo [...] mas um cientista que baseava suas teorias nos fatos obser-
vados.

C) Os conceitos que criou ainda hoje guiam nossas idéias sobre a física...

D) ... superou a idéia de que algumas áreas do conhecimento eram inacessíveis à mente
humana...

Questão 20

Assinale a alternativa em que a frase transcrita NÃO contém um conectivo que introduz
uma oração sugerindo uma idéia de oposição.

A) Ele também contestou o famoso dito de Newton [...] no qual o cientista inglês afir-
mava que não era um filósofo [...] mas um cientista...

B) ... entretanto agora sabemos que esses conceitos devem ser substituídos por outros...

C) Se Newton pudesse ressurgir do passado [...] provavelmente proferiria palavras se-
melhantes sobre Einstein.

D) Toda a nossa experiência nos faz pensar que o tempo flui uniformemente, embora
isso não seja verdade.
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Questão 21

Assinale a alternativa em que a palavra destacada NÃO exerce a mesma função que as
outras, nos períodos em que se inserem.

A) Antes de Newton, acreditava-se que a humanidade poderia compreender apenas o que
Deus permitiu revelar.

B) Antes de Newton pode ser que não haja ninguém desse nível.

C) ... o cientista inglês afirmava que não era um filósofo [...] mas um cientista que base-
ava suas teorias nos fatos observados.

D) Toda a nossa experiência nos faz pensar que o tempo flui uniformemente...

Questão 22

1. “A natureza, para ele, era um livro aberto...” (linha 47)

2. “Diante de nós [...] ele permanece forte, incontestável e solitário.” (linhas 48-49)

3. “... conviviam o pesquisador, o teórico, o mecânico e também o artista...” (linhas 47-
48)

4. “Newton, perdoe-me...” (linha 41)

É CORRETO afirmar que o uso da vírgula obedece ao mesmo critério nas frases

A) 1 e 2.

B) 1 e 4.

C) 2 e 3.

D) 2 e 4.

Questão 23

Assinale a alternativa em que a frase transcrita NÃO contém uma palavra que indica in-
definição.

A) ... esses conceitos devem ser substituídos por outros...

B) Nessa obra, o cientista examinou todos os fenômenos do mundo físico conhecido...

C) ... os cientistas devem, algumas vezes, começar a inventar hipóteses...

D) Se Newton pudesse ressurgir do passado [...] proferiria palavras semelhantes...
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Questão 24

“Antes de Newton, pode ser que não haja ninguém desse nível.” (linhas 5-6)

É CORRETO afirmar que, preservando-se integralmente o sentido original dessa frase, a
forma verbal nela destacada pode ser adequadamente substituída por

A) exista.

B) existe.

C) existiria.

D) existisse.

Questão 25

“Antes de Newton, acreditava-se que a humanidade poderia compreender apenas o que
Deus permitiu revelar.” (linhas 15-16)

É CORRETO afirmar que, na ordem em que as cinco formas verbais destacadas apare-
cem nessa frase, suas vogais temáticas são, respectivamente,

A) a / e / e / i / e.

B) a / e / e / i / a.

C) e / e / i / e / e.

D) e / i / e / a / a.

Questão 26

“Zeus acorrentou Prometeu num rochedo quando ele deu o fogo, um segredo dos deuses,
a um mortal.” (linhas 17-19)

É CORRETO afirmar que o pronome destacado nessa frase se refere a

A) “Prometeu”.

B) “um mortal”.

C) “um segredo”.

D) “Zeus”.
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Questão 27

“Depois de Newton, a divisão entre o espiritual e o físico ficou mais clara.” (linhas 24-
25)

É CORRETO afirmar que, nessa frase, preenche(m) a função de substantivo

A) apenas uma palavra.

B) duas palavras.

C) três palavras.

D) quatro palavras.

Questão 28

“Einstein, com seus extraordinários e aparentemente absurdos postulados sobre a relati-
vidade especial, demonstrou que as grandes verdades da natureza não podem ser alcança-
das apenas pela observação do mundo externo.” (linhas 27-29)

É CORRETO afirmar que, nessa frase, qualificam um substantivo

A) duas palavras.

B) três palavras.

C) quatro palavras.

D) mais de quatro palavras.

Questão 29

“Toda a nossa experiência nos faz pensar que o tempo flui uniformemente, embora isso
não seja verdade.” (linhas 32-33)

É CORRETO afirmar que o pronome destacado nessa frase se refere, especificamente,

A) à experiência dos homens com o tempo.

B) ao fato de os homens pensarem no tempo.

C) ao fluir uniforme do tempo para os homens.

D) aos pensamentos dos homens sobre o tempo.
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Questão 30

“A Física Moderna tem avançado para uma compreensão da natureza além da percepção
sensorial...” (linhas 33-34)

Considerando-se os substantivos que aparecem nessa frase, é CORRETO afirmar que

A) apenas um deles é dissílabo.

B) apenas dois deles são polissílabos.

C) apenas três deles são polissílabos.

D) apenas três deles são trissílabos.
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 Conhecimentos Especializados

Questão 31

Considerando-se a articulação entre o saber e o poder profissionais, é CORRETO afirmar
que

A) a produção e a organização do saber profissional não constituem processos de domi-
nação e legitimação de classe.

B) o saber e o poder não se articulam como meio e fim no processo de correlação de for-
ças.

C) o saber profissional é uma das formas de que o profissional lança mão para enfrentar
e/ou estimular os conflitos sociais.

D) o saber profissional não interfere no processo de lutas de classes nem na correlação
de forças sociais.

Questão 32

É INCORRETO afirmar que o movimento de reconceituação do Serviço Social

A) desconsiderou, de certa forma, o trabalho institucional.

B) desprezou o assistencialismo.

C) favoreceu profundas mudanças nas rotinas e técnicas do Serviço Social.

D) se desenvolveu nos países de maior crescimento econômico.

Questão 33

Considerando-se a burocracia e o trabalho do Assistente Social, é CORRETO afirmar
que

A) a burocracia cria uma hierarquia de poder numa rede de controle de baixo para cima.

B) a burocracia representa um processo de desequilíbrio de compromisso entre as dife-
rentes forças sociais.

C) a intervenção profissional ocorre em função da perturbação da ordem institucional.

D) o cumprimento das normas burocráticas não constitui a lógica do trabalho profissio-
nal.
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Questão 34

É CORRETO afirmar que os serviços sociais prestados no âmbito do aparelho estatal se
referem a serviços que

A) afetam, de maneira direta, a produção material, mas não o trabalhador.

B) afetam, de maneira indireta, a produção material e o trabalhador.

C) não afetam, de maneira específica e direta, a produção material, mas, sim, o próprio
trabalhador.

D) consistem em ações coercitivas e repressivas e nunca persuasivas e consensuais.

Questão 35

Considerando-se a intervenção do Estado nos problemas sociais nas sociedades capita-
listas, é CORRETO afirmar que este

A) articula desigualmente interesses e conflitos, deixando predominar interesses das
classes dominantes.

B) consiste em uma forma de organização da coerção e da violência das classes domina-
das e, também, do consenso e da persuasão.

C) não representa uma condensação de relações sociais, que se estruturam dialetica-
mente.

D) vem ampliando sua ação hegemônica à medida que se exime de intervir na gestão dos
conflitos cotidianos.

Questão 36

Considerando-se as estratégias de ação das políticas sociais brasileiras direcionadas para
a família, é INCORRETO afirmar que

A) as políticas sociais devem atentar para a não-valorização do trabalho da mulher como
arrimo econômico e suporte político e psicológico.

B) as políticas sociais devem atuar de forma a garantir o assentamento de famílias no
campo, na cidade, com vistas a evitar a quebra violenta de seus vínculos familiares.

C) os núcleos familiares devem ser valorizados como lócus de construção da identidade,
enfatizando-se os aspectos históricos e culturais.

D) os programas de capacitação dos servidores públicos e dos agentes sociais devem
incluir estudos sobre formação histórica brasileira e identidade social e história das
famílias no Brasil.
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Questão 37

Considerando-se a violência doméstica, é INCORRETO afirmar que os atos que implica

A) decorrem da tradição de ensinar por meio da argumentação e do diálogo.

B) decorrem da tradição de ensinar por meio de castigos e punições.

C) ocorrem nas famílias das diferentes classes sociais.

D) resultam de conflitos de gerações ou de gênero.

Questão 38

É CORRETO afirmar que, entre as situações em que pode ser decretada a perda do pátrio
poder, NÃO se inclui aquela em que

A) a manutenção da criança e do adolescente junto aos pais pode representar riscos, in-
clusive de morte.

B) os pais deixam de cuidar das crianças e dos adolescentes devido à falta ou carência de
recursos materiais.

C) os pais desaparecerem e, depois de localizados, se comprova a intenção do abandono.

D) os pais, sem justificativas, deixam de cumprir o dever de sustentar e educar os filhos.

Questão 39

É CORRETO afirmar que, no atendimento às necessidades básicas do cidadão e sua fa-
mília, a postura socioeducativa do Assistente Social, articulada com a organização comu-
nitária, representa uma estratégia que

A) contribui para manter o caráter assistencialista das políticas sociais.

B) contribui para o esclarecimento e a mobilização populares.

C) permite às pessoas se perceberem como receptoras de benesses das instituições.

D) visa a aumentar o acesso aos serviços.
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Questão 40

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando corretamente cada
modalidade de colocação de menores em famílias substitutas à respectiva caracterização:

  COLUNA I                                                                COLUNA II

(    ) Tem caráter definitivo, podendo ser destituída ape-
nas nos casos em que se prevê a destituição do pá-
trio poder, e implica a administração dos bens e o
dever de guarda.

(    ) É concedida em situações em que os requerentes
aguardam a decisão judicial sobre concessão das
outras duas modalidades de colocação.

1. Guarda

2. Tutela

3. Adoção

(    ) É indicada nos casos em que a criança, ou o adoles-
cente, é separada definitivamente dos pais biológi-
cos; constituindo-se uma modalidade mais definiti-
va e radical.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência números CORRETA.

A) (1) (3) (2)

B) (2) (1) (3)

C) (2) (3) (1)

D) (3) (1) (2)

Questão 41

É CORRETO afirmar que a atual desordem das relações de trabalho, causada pelo qua-
dro recessivo da produção econômica mundial, NÃO implica

A) crescimento das taxas de desemprego.

B) fortalecimento das organizações sindicais.

C) insegurança quanto à renda.

D) relações de trabalho clandestinas.
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Questão 42

É CORRETO afirmar que o projeto neoliberal

A) alavancou a produção, ampliando as taxas de crescimento econômico.

B) implicou um novo padrão de acumulação mediante regulamentação das relações de
trabalho e direitos sociais.

C) repercutiu no campo das políticas sociais por meio de ações mais descentralizadas e
privatizadas.

D) resultou num modelo de Estado independente dos interesses do capital financeiro.

Questão 43

É CORRETO afirmar que, entre os objetivos da proximidade empírica e técnico-analítica
do Assistente Social com a questão social, NÃO se inclui(em)

A) assessoria às diferentes esferas de poder.

B) denúncias em defesa de direitos constitucionais.

C) deteriorização da prestação de serviços públicos.

D) estímulo e apoio a pesquisas.

Questão 44

Considerando-se as políticas sociais, é INCORRETO afirmar que elas

A) assumem caráter de mecanismo regulador das relações sociais.

B) são produtos unidirecionais e autônomos da burocracia das instituições governamen-
tais.

C) são um mecanismo que o Estado utiliza para intervir no controle das contradições que
a relação capital/trabalho gera.

D) se estabelecem e se modificam na correlação de forças sociais.
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Questão 45

Analise estas afirmativas concernentes ao Serviço Social na contemporaneidade e assi-
nale com V as verdadeiras e com F as falsas:

(    ) A pauperização e a exclusão são a outra face do desenvolvimento de forças produ-
tivas do trabalho social, da produção e do mercado globalizado.

(    ) O grande desafio do Assistente Social, hoje, é ser um profissional menos propositi-
vo e favorecer a ruptura de atividades burocráticas e rotineiras.

(    ) O Assistente Social trabalha com as questões sociais das mais variadas expressões
cotidianas e o Serviço Social interfere na reprodução da força de trabalho.

(    ) O Serviço Social é socialmente necessário, porque atua sobre questões que dizem
respeito à sobrevivência social e material dos setores majoritários da sociedade.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras CORRETA.

A) (V) (V) (F) (V)

B) (V) (V) (V) (F)

C) (F) (F) (V) (V)

D) (V) (F) (V) (V)

Questão 46

É INCORRETO afirmar que o profissional do Serviço Social, no atendimento familiar,
deve considerar que

A) a dinâmica da família é determinada pelo comportamento manifesto e não manifesto
dos seus membros; portanto há uma forte e decisiva influência dos aspectos de natu-
reza consciente, individual e/ou grupal.

B) a família se reveste da mais alta subjetividade, é complexa e sua compreensão é um
desafio.

C) a função básica da família é a de preservar a integridade física e emocional de cada
um de seus membros e do próprio grupo.

D) o lugar ocupado pela família na vida do indivíduo é um espaço que se alarga e se es-
treita, aumenta e diminui — é, o tempo todo, mutável e permanente.
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Questão 47

Considerando-se o enfoque da terapia familiar, é CORRETO afirmar que

A) a dinâmica da família não impede afirmações taxativas, permitindo, assim, um dia-
gnóstico completo desde o primeiro encontro.

B) esse tipo de terapia tem objetivos limitados e circunscritos e é importante que os li-
mites sejam colocados de forma clara para todos, terapeuta e família.

C) o objetivo primeiro das intervenções do terapeuta reside em levar a uma reestrutura-
ção das personalidades individuais.

D) o terapeuta, ao atender a uma família, deve levá-la a se sentir melhor e a diminuir seu
sofrimento a partir de velhas formas de comunicação.

Questão 48

Considerando-se o paciente-indicado no processo terapêutico familiar, é INCORRETO
afirmar que ele

A) denuncia, ao desempenhar o papel de “porta-voz”, uma preocupação grupal.

B) desempenha um papel significativo no âmbito da família.

C) é o depositário das ansiedades e tensões do grupo familiar.

D) é o “porta-voz” de seu grupo; é, portanto importante o terapeuta estabelecer aliança,
ou conluio, com ele.

Questão 49

Considerando-se a relação transferencial estabelecida entre a família e/ou o paciente e o
terapeuta, é INCORRETO afirmar que a transferência

A) é o produto de um consenso insconsciente, o que não impede que possa ser expressa
por um dos membros da família.

B) é o resultado de movimentos inconscientes, pretéritos, que surgem de forma planeja-
da ou deliberada.

C) possibilita ao paciente reconstruir seu passado, que é vivido dentro de outros parâ-
metros.

D) significa toda a gama de emoções, principalmente inconscientes, que o grupo familiar
deposita, transfere para o terapeuta.
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Questão 50

Analise estas afirmativas concernentes ao terapeuta familiar e assinale com V as verda-
deiras e com F as falsas:

(    ) É importante que o terapeuta tenha um mínimo de conhecimento e compreensão de
seu mundo interno.

(    ) É necessário que o terapeuta, antes de conhecer a família, busque informações com
outros profissionais.

(    ) O terapeuta torna-se parte ativa e integrante do processo e seu papel de membro
terapêutico deve ficar ocultado.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras CORRETA.

A) (F) (F) (F)

B) (V) (F) (F)

C) (V) (V) (F)

D) (V) (V) (V)

Questão 51

Sabe-se que a fronteira é um filtro, cuja função é a ordenação entre o sistema vivo e seu
ambiente.

Assim sendo, é INCORRETO afirmar que

A) a fronteira deve ser essencialmente impermeável para que ocorram as entradas e saí-
das necessárias.

B) a fronteira intersistêmica preserva a identidade do sistema em relação ao ecossistema
— o supra-sistema.

C) a fronteira serve para nutrir, defender e ordenar as trocas do sistema vivo.

D) as fronteiras mantêm a discriminação entre os subsistemas, os sistemas e o supra-
sistema.
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Questão 52

Considerando-se os aspectos práticos fundamentais para o desenvolvimento do atendi-
mento à família, é INCORRETO afirmar que

A) a periodicidade das sessões, estabelecida, de comum acordo, pode ser alterada pelo
profissional independentemente de esclarecimentos.

B) a visita domiciliar, sem caráter de “inspeção policial”, é uma estratégia muito útil
para se conhecer a família em seu ambiente.

C) o local de atendimento é uma questão importante, pois a família tem o direito de ter
sua privacidade resguardada.

D) o término da sessão não deve ser rigidamente estabelecido; assim o profissional pode
interrompê-la, quando isso lhe parecer o mais adequado.

Questão 53

Considerando-se o trabalho do Assistente Social, é INCORRETO afirmar que esse pro-
fissional

A) introduz, na instituição, em que se faz presente e atua, procedimentos do senso co-
mum e, assim, garante a justiça social.

B) se move, no meio institucional, entre contradições: de um lado, os objetivos formais
da instituição e, de outro, os serviços concretamente relacionados com as classes su-
balternizadas.

C) se torna o elemento instituído para conferir um mérito social à “doação”, de modo
que não se configure um favorecimento ilícito.

D) tem sido demandado como um dos agentes “privilegiados” pelas instituições geridas
diretamente pelo Estado, ou por este subvencionadas, para efetivar a assistência.
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Questão 54

Analise estas afirmativas relacionadas à assistência e ao assistencialismo e assinale com
V as verdadeiras e com F as falsas:

(    ) A presença do benefício intermediando a ação profissional não caracteriza essa
ação como assistencialista.

(    ) O caráter assistencialista, quando presente na prática do Assistente Social, não é
decorrência simples e direta da tarefa desse profissional, da atividade que ele cum-
pre.

(    ) O assistencialismo, uma atividade que se caracteriza por diferentes nuanças históri-
cas, não constitui uma excrescência particular do Serviço Social, mas, sim, uma
parte da lógica capitalista.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras CORRETA.

A) (F) (V) (F)

B) (V) (F) (V)

C) (V) (V) (F)

D) (V) (V) (V)

Questão 55

Analise estas afirmativas concernentes às políticas sociais:

I. São estratégias oficiais que devem dar respostas às necessidades da população.

II. Independem, na sua gênese, da relação capital/trabalho.

III. Constituem o espaço de concretização dos interesses populares, embora estes sejam
absorvidos no limite do pacto de dominação.

IV. Concretizam-se por meio de mecanismos ditos assistenciais.

A partir dessa análise, pode-se concluir que

A) apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.

B) apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.

C) apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.

D) apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
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Questão 56

Assinale a alternativa que apresenta uma informação INCORRETA sobre a história do
Serviço Social e a importância do trabalho do Assistente Social para a sociedade.

A) A concepção histórica do Serviço Social como ação profissional, técnico-científica,
para superação da assistência, da dependência e da sujeição terminou por identificá-la
como uma ação positiva, cujo valor, ou validade, lhe é intrínseco.

B) A prática profissional do Assistente Social, implementadora das políticas sociais e
dos serviços sociais, é uma expressão especializada da prática social e se insere na
dinâmica contraditória das relações sociais.

C) A reconceituação impediu que os Assistentes Sociais se distanciassem, criticamente,
do significado “aparente” de sua atividade e fez com que passassem a compreender
que, através de suas atividades, se cumpriam fins sociais que ocupavam posições es-
truturais distintas e antagônicas.

D) Os Assistentes Sociais, à medida que foram se dando conta da leitura crítica da socie-
dade, passaram a questionar seu aparato técnico de trabalho, mostrando como o “ra-
cionalismo” usado na profissão criava um ocultamento da exploração social e do en-
godo, implícitos na ilusória busca de concretização do Estado de Bem-Estar Social.

Questão 57

Segundo o Estatuto do Idoso, é “obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do
poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária”.

Considerando essa informação, analise esta proposição e os itens que a complementam:

A garantia da referida prioridade compreende

I. a preferência na elaboração e na execução de políticas sociais públicas específicas;
II. a viabilização de formas alternativas de convivência do idoso com as demais gera-

ções;
III. a destinação privilegiada de recursos públicos às áreas de proteção ao idoso; e
IV. a primazia do atendimento imediato e individualizado em órgãos públicos e privados

prestadores de serviços à população.

A partir dessa análise, pode-se concluir que

A) apenas os itens I e III complementam corretamente a proposição.

B) apenas os itens I e IV complementam corretamente a proposição.

C) apenas os itens II e III complementam corretamente a proposição.

D) os quatro itens complementam corretamente a proposição.
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Questão 58
Analise estas afirmativas concernentes ao Estatuto do Idoso e assinale com V as verda-
deiras e com F as falsas:

(    ) É dever de todo cidadão zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de
qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

(    ) Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu
sustento, impõe-se ao Poder Público esse provimento, no âmbito da assistência so-
cial.

(    ) É permitida a cobrança de valores diferenciados do idoso, nos planos de saúde, em
razão da idade.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras CORRETA.

A) (F) (F) (V)

B) (V) (F) (F)

C) (V) (V) (F)

D) (V) (V) (V)

Questão 59

É CORRETO afirmar que, entre os princípios a serem adotados pelas entidades que des-
envolvem programas de institucionalização de longa permanência do idoso, NÃO se in-
clui

A) a participação nas atividades comunitárias.

B) a preservação da própria identidade e a garantia de um ambiente de respeito e digni-
dade.

C) a preservação dos vínculos familiares.

D) o atendimento personalizado e em grandes grupos.
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Questão 60

É CORRETO afirmar que, entre as obrigações das entidades de atendimento ao idoso,
NÃO se inclui

A) celebrar contrato verbal ou escrito de prestação de serviço ao idoso.

B) oferecer acomodações apropriadas para recebimento de visitas.

C) proceder a estudo social e pessoal de cada caso.

D) promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer.


