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CONCURSO PÚBLICO

PALESTINA (AL) - SUPERIOR MANHÃ
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

ASSISTENTE SOCIAL

ATENÇÃO!

Verifique  se  as  informações  descritas  neste  Caderno  de  Questões  Objetivas  coincidem  com  o

registrado no topo de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal

de sala para que sejam tomadas as devidas providências.

Informações gerais:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.

este Caderno de Questões Objetivas, com 30 (trinta) questões de múltipla escolha;a.

um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.b.

Ao receber o Cartão de Respostas você deve:2.

conferir seu nome e número de inscrição;a.

ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.

assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.c.

As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado.3.

Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;a.

levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.

portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográfica ou equivalente.c.

Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.5.

Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.6.

Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no Cartão de7.

Respostas.

No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda questão com mais de8.

uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.

O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos locais9.

destinados às respostas.

Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchida e assinada10.

ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

Não folheie a prova antes da
autorização do fiscal

NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 20

1 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a
dificultar a convivência do adolescente com os familiares é um ato
de alienação parental.
II.  Planejar,  organizar e administrar benefícios e serviços sociais
não são competências do Assistente Social.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

2 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Às mulheres não podem ser asseguradas as oportunidades para
promover o seu aperfeiçoamento intelectual.
II. A interferência na formação psicológica da criança, promovida
por um dos genitores, para que repudie outro genitor, é um ato de
alienação parental.
III. À luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, é assegurada ao
adolescente,  entre  outras,  a  garantia  de  pleno  e  formal
conhecimento da atribuição de ato infracional, mediante citação ou
meio equivalente.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

3 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O estímulo da criança, pelos avós, para que a mesma repudie o
seu genitor, não é um ato de alienação parental.
II. Para os fins do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei
nº 8.069, de 13 de julho de 1990, considera-se castigo físico a ação
de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força
física sobre a criança ou o adolescente que resulte em sofrimento
físico ou lesão.
III.  O  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  assegura  ao
adolescente,  entre  outras,  a  garantia  de  direito  de  solicitar  a
presença  de  seus  pais  ou  responsável  em  qualquer  fase  do
procedimento  legal  relacionado  a  um  ato  infracional  por  ele
cometido.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

4 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura ao adolescente,
entre outras, a garantia de direito de solicitar a presença de seus
pais ou responsável em qualquer fase do procedimento.
II. É competência do Assistente Social legislar sobre assuntos que
são de competência e de responsabilidade da União e dos Estados.
III. Segundo a PNAS, o conceito de família inclui obrigatoriamente a
comprovação de renda superior a dois salários mínimos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

5 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  matricialidade  sociofamiliar  é  um  conceito  contrário  aos
objetivos e princípios do CRAS e do SUAS.
II.  Coordenar,  elaborar,  executar,  supervisionar e avaliar estudos,
pesquisas, planos, programas e projetos na área de serviço social
não constituem atribuições do Assistente Social.
III. O combate à alienação parental exige que sejam omitidas ao
genitor informações escolares relevantes sobre a criança.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

6 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a
integridade ou saúde corporal da mulher, é uma forma de violência
doméstica e familiar contra as mulheres.
II. Mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a
dificultar a convivência da criança com o outro genitor é um ato de
alienação parental.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

7 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O  acolhimento  institucional  ocorre  em  estabelecimentos
normalmente mantidos pelo governo (não obrigatoriamente) como,
por exemplo, os abrigos, casas de passagem e Casa Lar.
II. Mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a
dificultar  a convivência da criança ou adolescente com o outro
genitor,  com  familiares  deste  ou  com  avós,  é  uma  forma
exemplificativa de alienação parental.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

8 • Leia as afirmativas a seguir:
I. 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, é uma atividade
que não pode ser realizada por um Assistente Social.
II.  Constranger  uma mulher  a  participar  de uma relação sexual
indesejada não é um ato de violência sexual.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

9 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O  conceito  de  matricialidade  sociofamiliar  se  refere  à
necessidade de instituir políticas de desagregação da família.
II. A interferência na formação psicológica da criança, promovida
por aqueles que tenham a sua guarda, para que repudie a própria
mãe, é um ato de alienação parental.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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10 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e
familiar  contra  a  mulher,  a  autoridade  policial  que  tomar
conhecimento  da  ocorrência  deverá  adotar,  de  imediato,  as
providências legais cabíveis.
II. A violência sexual contra a mulher inclui qualquer conduta que,
entre  outros  aspectos,  a  constranja  a  presenciar  ou  a  manter
relação sexual  não desejada,  mediante  intimidação,  ameaça ou
outros meios.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

11 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria
relacionada às políticas sociais não é competência do Assistente
Social.
II.  O combate à alienação parental exige que sejam omitidas ao
genitor informações médicas relevantes sobre a criança.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

12 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Prestar  assessoria  e  consultoria  a  órgãos  da  administração
pública direta e indireta com relação às matérias relacionadas aos
serviços sociais, é uma função vedada ao Assistente Social.
II. Segundo a PNAS, o conceito de família inclui obrigatoriamente
pais e filhos unidos por laços consanguíneos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

13 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  interferência  na  formação  psicológica  da  criança  ou  do
adolescente  promovida  ou  induzida  por  um  dos  genitores  é
considerado ato de alienação parental.
II. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990, enuncia os direitos e garantias das crianças e
adolescentes,  dentre  os  quais  é  possível  citar  a  garantia  de
prioridade.  Tal  garantia,  no  contexto  do  ECA,  compreende  a
primazia  de  receber  proteção  e  socorro  em  quaisquer
circunstâncias,  e  a  precedência  de  atendimento  nos  serviços
públicos ou de relevância pública.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

14 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a liberdade
assistida  será  adotada sempre  que  se  afigurar  a  medida  mais
adequada  para  o  fim  de  acompanhar,  auxiliar  e  orientar  o
adolescente.
II. Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no
exercício  da  paternidade  ou  maternidade  é  uma  forma
exemplificativa  de  alienação  parental.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

15 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Segundo a PNAS, o conceito de família inclui obrigatoriamente
um casal de pais unidos em matrimônio religioso.
II.  Realizar o planejamento de serviços sociais e de Unidade de
Serviço Social é uma atividade vedada ao Assistente Social.
III. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente ensino
fundamental, obrigatório e gratuito, exceto para os que a ele não
tiveram acesso na idade própria.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

16 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste
ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a
criança ou adolescente, é uma forma exemplificativa de alienação
parental.
II. Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no
exercício da paternidade ou maternidade é uma prática capaz de
configurar alienação parental.
III.  Dentre as garantias enunciadas no Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, é possível
destacar a garantia de prioridade, a qual compreende, entre outros
fatores, a preferência na formulação e na execução das políticas
sociais públicas e a destinação privilegiada de recursos públicos
nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

17 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Constranger  uma  mulher  a  presenciar  uma  relação  sexual
indesejada não é um ato de violência sexual.
II.  Assessorar  os  movimentos  sociais  em  matéria  de  políticas
sociais não é competência do Assistente Social.
III. O acolhimento familiar é uma medida protetiva em que o menor
é  colocado  em  uma  família  previamente  cadastrada  de  forma
provisória até a possibilidade de reintegração à família biológica ou
destinado para o processo de adoção.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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18 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou
sua oferta irregular  não importa responsabilidade da autoridade
competente.
II.  Toda  mulher,  independentemente  de  classe,  raça,  etnia,
orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião,
goza  dos  direitos  fundamentais  inerentes  à  pessoa  humana,
sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver
sem  violência,  preservar  sua  saúde  física  e  mental  e  seu
aperfeiçoamento moral, intelectual e social.
III.  O  CRAS  deve  privar  os  órgãos  gestores  das  informações
necessárias aos sistemas de informação do SUAS.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

19 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A interferência na formação psicológica da criança promovida
pelos que tenham a sua guarda, para que repudie o próprio pai, é
um ato de alienação parental.
II. Compreender as desigualdades vivenciadas no âmbito familiar
não é relevante para a atuação do assistente social.
III. À luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, é assegurada ao
adolescente,  entre  outras,  a  garantia  de  direito  de  ser  ouvido
pessoalmente pela autoridade competente.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

20 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  compreensão  da  família  é  determinada  pelas  estruturas
geracionais e de gênero presentes. Os conflitos e desigualdades
vivenciados  no  âmbito  familiar  não  devem  ser  analisados  e
trabalhados  a  partir  da  diferenciada  distribuição  de  poder  e
responsabilidade entre seus membros.
II. No Brasil, atualmente, podem exercer a profissão de Assistente
Social  os  profissionais  possuidores  de  diploma  em  curso  de
graduação  em  áreas  de  administração,  economia  e  turismo,
apenas.
III. As crianças e os adolescentes submetidos à alienação parental
podem apresentar sinais de ansiedade, nervosismo, agressividade
e depressão, por exemplo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 21 a 30

21 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Para cercar completamente um imóvel localizado em um terreno
com largura igual a 259 metros e comprimento igual a 297 metros,
será necessária  uma cerca com comprimento superior  a  1.089
metros e inferior a 1.176 metros.
II.  Se uma piscina tem formato retangular  e  possui  dimensões
iguais a 130m, 20m, e 6m, então o seu volume será maior que
15.350 m³ e inferior a 15.935 m³.
III. Uma empresa precisa distribuir 3 camisas brancas para cada
um  dos  seus  237  funcionários.  Assim,  considerando
exclusivamente  as  informações apresentadas,  é  correto  afirmar
que essa empresa precisará de mais de 723 camisas e menos de
738 camisas para cumprir com a sua meta.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

22 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Hellen adquiriu um empréstimo no valor de R$ 6.200,00. Após 1
mês,  foi  necessário  pagar  juros  de  3,5%  sobre  o  valor  do
empréstimo. Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que Hellen pagou um valor superior
a R$ 207,50 e inferior a R$ 219,25 em juros no 1º mês.
II. Alice adquiriu um empréstimo no valor de R$ 2.000. Após 1 mês,
foi necessário pagar juros de 5,7% sobre o valor do empréstimo.
Assim,  considerando  exclusivamente  as  informações
apresentadas, é correto afirmar que Alice pagou mais de R$ 92 e
menos de R$ 98 em juros no 1º mês.
III. Alice abasteceu sua moto com R$ 39,00 de gasolina. Sabendo
que ela só possuía moedas de 10 centavos para pagar, pode-se
dizer  que  Alice  utilizou  mais  de  352  moedas  para  pagar  pelo
combustível.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

23 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Um produto é vendido à vista por R$ 1.800,00 ou então com R$
400,00 de entrada mais uma parcela de R$ 1.500,00 após 1 mês.
Assim,  considerando  exclusivamente  as  informações
apresentadas,  podemos afirmar que a taxa mensal  de juros do
financiamento é superior a 5% e inferior a 6%.
II. A raiz quadrada de 119.025 é um número maior que 347 e menor
que 352.
III. Há 2 meses, o peso de Luana era de 83 kg. Há 1 mês, seu peso
era de 84 kg.  Atualmente,  seu peso é  86 kg.  Assim,  é  correto
afirmar que seu peso médio, no período considerado, é superior a
82,4 kg e inferior a 85,6 kg.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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24 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Juliana realizou o pagamento antecipado de uma dívida com
valor de R$ 7.657,00 e recebeu um desconto equivalente a 39,7%.
Assim,  considerando  exclusivamente  as  informações
apresentadas, é correto afirmar que o valor efetivamente pago por
Juliana foi superior a R$ 3.008,45 e inferior a R$ 3.977,12.
II. Olivia leu um manuscrito em 25 dias, lendo 80 páginas por dia.
Se tivesse lido 16 páginas por dia, ela teria concluído a leitura desse
manuscrito em um período superior a 102 dias e inferior a 109 dias.
III.  Considere  os  seguintes  dados  referentes  aos  gastos  com
energia elétrica de uma residência nos 5 últimos meses: R$ 112,50,
no mês 1; R$ 98,30, no mês 2; R$ 101,20, no mês 3; R$ 88,40, no
mês  4;  R$  93,60,  no  mês  5.  Assim,  com  base  nos  dados
apresentados, é correto afirmar que o valor médio dos gastos com
energia elétrica, no período considerado, é superior a R$ 97,30 e
inferior a R$ 99,40.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

25 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Um veículo consumiu 42,7 litros de combustível para percorrer a
distância  de  512  km.  Assim,  considerando  exclusivamente  as
informações apresentadas, é correto afirmar que, em média, esse
veículo  consegue  percorrer  mais  de  11,7  km  com  1  litro  de
combustível.
II. Há 2 meses, o peso de Rochelle era de 108 kg. Há 1 mês, seu
peso  era  de  112  kg.  Atualmente,  seu  peso  é  116  kg.  Assim,
considerando  exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é
correto afirmar que seu peso médio, no período considerado, está
compreendido no intervalo entre 113 kg e 116 kg.
III.  Dulci  abasteceu  sua  moto  com  R$  33,00  de  combustível.
Sabendo que ela só possuía moedas de 25 centavos para pagar,
pode-se dizer que Dulci utilizou mais de 138 moedas e menos de
147 moedas para pagar pelo combustível.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

INDESEJÁVEL

Para este indecoroso pecado recôndito
Placebo milagroso não encontro
De almíscar é tua fragrância
Blasfêmia, serias tu a segunda, a outra, meu outro?
Em teus braços, encanto encontro solene
A todos jamais nos mostraremos
Ilícito, interdito, irrefreado.

(Autor (a) anônimo (a))

26 • Com base no texto 'INDESEJÁVEL', leia as afirmativas a seguir:
I.  Há um desalento  por  parte  do eu poético  que não encontra
solução para o seu problema, que é a relação proibida com sua
amada.
II.  A  amada  a  quem  se  dirige  o  “eu”  chega  a  receber  um
chamamento que a coloca numa condição de herege. É como se o
“eu” retirasse parte de sua culpa por estar na relação.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

27 • Com base no texto 'INDESEJÁVEL', leia as afirmativas a seguir:
I.  Há  um  conflito  de  emoções  explicitado  pelo  “eu”,  que  ora
condena a amada à condição de ser o próprio pecado, ora acredita
na materialização da transgressão.
II. O eu lírico sugere que a amada é a personificação do pecado
(blasfêmia), mas deseja tornar público o relacionamento que tem
com ela.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

28 • Com base no texto 'INDESEJÁVEL', leia as afirmativas a seguir:
I. As palavras do eu poético sugerem que, apesar de existir uma
relação paradoxal entre os amados, há uma permissividade interna,
já que o amor deles é irrefreado.
II.  Apesar  de,  nos  quatro  primeiros  versos,  o  eu  poético  se
encontrar  em  conflito  com  o  relacionamento,  ele  reconhece  o
conforto oferecido pela amada no trecho “Em teus braços, encanto
encontro solene”.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

29 • Com base no texto 'INDESEJÁVEL', leia as afirmativas a seguir:
I.  Para  o  eu  poético,  o  amor  e  o  relacionamento  que  pode
concretizar  com sua amada são antagônicos.  Enquanto  aquele
remete à ideia de lucidez, este é lícito.
II. Existe, no poema, uma associação que faz o relacionamento ser
um pecado tão grave que não apresenta solução.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

30 • Com base no texto 'INDESEJÁVEL', leia as afirmativas a seguir:
I. O eu poético invoca um amor inacessível, cuja manifestação se
dá apenas em sua própria consciência.
II. O eu poético parece experimentar uma relação desaprovada e
chega  a  associá-la  à  palavra  “pecado”,  como  um  evento  que
acontece às escondidas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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