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Discurso de Deus a Eva 

 
"Minha cara, eu te criei porque o mundo estava meio vazio, e o homem, solitário. O Paraíso era 
perfeito e, portanto, sem futuro. As árvores, ninguém para criticá-las; os jardins, ninguém para 
modificá-los; as cobras, ninguém para ouvi-las. Foi por isso que eu te fiz. Ele nem percebeu e custará 
os séculos para percebê-lo. É lento, o homenzinho. Mas, hás de compreender, foi a primeira criatura 
humana que fiz em toda a minha vida. Tive que usar argila, material precário, embora maleável.  Já 
em ti usei a cartilagem de Adão, matéria mais difícil de trabalhar, mais teimosa, porém mais nobre. 
Caprichei em tuas cordas vocais, poderás falar mais, e mais suavemente. Teu corpo é mais bem 
acabado, mais liso, mais redondo, mais móvel, e nele coloquei alguns detalhes que, penso, vão fazer 
muito sucesso pelos tempos a fora. Olha Adão enquanto dorme; é teu. Ele pensara que és dele. Tu o 
dominarás sempre. Como escrava, como mãe, como mulher, concubina, vizinha, mulher do vizinho. 
Os deuses, meus descendentes; os profetas, meus public-relations, os legisladores, meus  
advogados; proibir-te-ão como luxúria, como adultério, como crime, e até como atentado ao pudor! 
Mas eles próprios não resistirão e chorarão como santos depois de pecarem contigo; como hereges, 
depois de, nos teus braços, negarem as próprias crenças; como traidores, depois de modificarem a  
Lei para servir-te. E tu, só de meneios, viverás. 
[...] 
Olha, ele acorda. Vai. Dá-me um beijo e vai. Hmmmm, eu não pensava que fosse tão bom. Hmmmm, 
ótimo! Vai, vai! Não é a mim que tu deves tentar, menina! Vai, ele acorda. Vem vindo para cá. Olha a 
cara de espanto que faz. Sorri! Ah, eu vou me divertir muito nestes próximos séculos!" 
 

 FERNANDES, Millôr. In http://www.releituras.com/millor_discurso.asp (acesso em 25/01/2016). 

 
01. Com base unicamente no texto de Millôr Fernandes, é incorreto afirmar que: 
 
a) acreditará Adão que Eva lhe pertence. 
b) Deus associou a tentação à sua segunda criação humana. 
c) a primeira criação humana de Deus não agradou muito a ele. 
d) Deus confiou a Eva a missão de cuidar do bem-estar de Adão. 
 
02. Ao comparar o processo de criação de suas duas criaturas humanas, Deus considerou que: 
 
a) deveria ter usado outro material em Adão. 
b) poderia ter utilizado sua própria costela. 
c) fora mais bem-sucedido ao criar Eva. 
d) a argila era um material melhor.  
 
03. O texto em análise se classifica como narrativo. Desse modo, ele constitui o exemplo do gênero textual:  
 
a) epopeia. 
b) crônica. 
c) fábula. 
d) lenda. 
 
04. É explícito o aspecto humorístico com que Millôr Fernandes trata da temática sociocultural muito constante, sobretudo nas 
últimas décadas, que é: 
 
a) as diferenças entre as mulheres e os homens. 
b) o respeito às opções sexuais e ao credo de cada um. 
c) as guerras motivadas pelas diferenças religiosas e políticas. 
d) o medo da mulher de perder a sua supremacia sobre o homem. 
 
05. Levando-se em consideração o último parágrafo, quanto à acentuação gráfica, qual é a afirmativa verdadeira? 
 
a) Os vocábulos “dá” e “é” se acentuam, visto que eles são oxítonos. 
b) A palavra “ótimo” tem acento agudo, porque é uma paroxítona terminado em -o. 
c) O vocábulo “sorri” apresenta incorreção ortográfica, pois é oxítono terminado em -i. 
d) As palavras “próximos” e “séculos” são obrigatoriamente acentuadas por serem proparoxítonas. 
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06. No trecho “Teu corpo é mais bem acabado, mais liso, mais redondo, mais móvel” (l. 07 e 08), tem-se o grau: 
 
a) comparativo de superioridade. 
b) superlativo absoluto sintético. 
c) superlativo absoluto analítico. 
d) comparativo de igualdade. 
 
07. Os verbos destacados no seguinte fragmento textual “Olha, ele acorda. Vai. Dá-me um beijo e vai” (l. 17) estão flexionados em 
que modo? 
 
a) No modo indicativo. 
b) No modo subjuntivo. 
c) No imperativo negativo. 
d) No imperativo afirmativo. 
 
08. Quanto ao emprego do acento indicativo de crase e ao título do texto, “Discurso de Deus a Eva”, qual é a afirmativa falsa? 
 
a) No título, existe incorreção no uso da crase, pois ela é obrigatória. 
b) Poder-se-ia colocar crase no vocábulo que antecede o substantivo “Eva”. 
c) Se houvesse um a craseado antes de “Eva”, o sentido desse título não mudaria. 
d) A crase nesse título é facultativa, por se tratar de antropônimo (nome de pessoa) feminino. 
 
09. Assinale a alternativa na qual o termo está classificado corretamente conforme a sua função sintática no trecho em que está 
inserido. 
 
a) O termo “me” (l. 17) é um objeto direto. 
b) “Minha cara” (l. 01) tem a função de vocativo. 
c) Tem a função de sujeito o termo “as próprias crenças” (l. 14). 
d) A locução “de Adão” (l. 06) exerce a função de objeto indireto. 
 
10. Os substantivos “luxúria” e “pudor”, ambos na l. 12, apresentam entre si uma relação de: 
 
a) homonímia. 
b) paronímia. 
c) antonímia. 
d) sinonímia. 
 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO – NORMAS BÁSICAS DO SUAS 
 

11. Assinale a alternativa correta quanto ao que é considerada a porta de entrada para o recebimento de benefícios dos programas 
sociais do governo federal. 
 
a) Número de identificação social. 
b) Programa Bolsa Família. 
c) Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). 
d) Cadastro Único. 

 
12. Assinale a alternativa correta no que se refere à unidade de atendimento da política de assistência social que atende famílias e 
pessoas que tiveram seus direitos violados, sofrem negligência e abandono, foram ameaçados ou sofreram maus tratos, vítimas de 
violência e que sofreram discriminação de todo tipo. 
 
a) Centro de Referência Especializado para a População de Rua. 
b) Centro de Referência Especializado da Assistência Social. 
c) Centro de Referência da Assistência Social. 
d) Centro de Oportunidades e Serviços Públicos. 

 
13. Assinale a alternativa do que são benefícios eventuais na política de assistência social. 
 
a) Benefício de órtese e prótese. 
b) Benefício de leite e dietas de prescrição especial. 
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c) Benefício de natalidade e funeral. 
d) Recurso financeiro para adquirir cadeiras de rodas e medicamentos. 

 
14. Assinale a alternativa correta quanto ao nível de complexidade do SUAS do Serviço de Proteção Integral à Família (PAIF). 
 
a) Proteção social primária. 
b) Proteção especial de média complexidade. 
c) Proteção especial de alta complexidade. 
d) Proteção básica. 

 
15. Assinale a alternativa correta quanto ao objetivo do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 
 
a) Prestar a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização 

integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 
b) Definir os níveis de gestão, de acordo com estágios de organização da gestão e ofertas de serviços pactuados nacionalmente. 
c) Articular as ações federais, estaduais e municipais na área da segurança pública e da Justiça Criminal, principalmente no 

combate ao crime organizado (tráfico de drogas e de armas, contrabando, lavagem de dinheiro, pirataria). 
d) Promover o acesso universal à alimentação adequada e saudável, com prioridade para as famílias e pessoas em situação de 

vulnerabilidade social. 
 

16. São diretrizes estruturantes da gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 
 
a) Controle social e centralização político-administrativa com comando único. 
b) Financiamento partilhado entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e contribuição dos beneficiários dos 

programas de transferência de renda. 
c) Matricialidade sociofamiliar e fortalecimento da relação democrática entre Estado e sociedade civil. 
d) Territorialização e regionalização dos serviços socioassistenciais. 

 
17. São instâncias deliberativas colegiadas do SUAS, vinculadas à estrutura do órgão gestor de assistência social da União, dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios, com caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil. 
 
a) Conferências de assistência social. 
b) Conselhos de assistência social. 
c) Orçamento Participativo. 
d) Comissão Intergestora Bipartite. 
 
18. Assinale a alternativa correta quando ao instrumento pelo qual se materializam as metas e as prioridades nacionais no âmbito 
do SUAS, e se constitui em mecanismo de indução do aprimoramento da gestão, dos serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais. 
 
a) Pacto de Aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 
b) Mapa de Oportunidades e Serviços Públicos (MOPS). 
c) Sistema da Rede SUAS - Sistema Único de Assistência Social. 
d) Índice de Desenvolvimento do SUAS - ID SUAS. 

 
19. Assinale a alternativa correta no que se refere a uma das funções caracterizada como da política de assistência social e que deve 
ser realizada por intermédio da produção, sistematização, análise e disseminação de informações territorializadas. 
 
a) Territorialização. 
b) Diagnóstico da situação social e econômica. 
c) Vigilância Socioassistencial. 
d) Seguranças afiançadas de acolhida e renda. 
 
20. São seguranças afiançadas pelo SUAS: 
 
a) acolhida básica e especial de média e alta complexidade. 
b) acolhida, renda e convívio ou vivência familiar, comunitária e social. 
c) acolhida econômica, ideológica e de socialização primária familiar. 
d) acolhida, matricialidade sociofamiliar e transferência de renda. 
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21. De acordo com a Lei nº 8.742/1993, Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), assinale a assertiva correta sobre a assistência 
social. 
 
a) É política de seguridade social não contributiva, que provê os mínimos sociais. 
b) É política de seguridade social contributiva, que atende à cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. 
c) Não se constitui como política pública de seguridade social. 
d) É realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública que dispensam a participação da sociedade. 
 
22. Assinale a assertiva correta no que se refere aos princípios da assistência social segundo a Lei Orgânica de Assistência Social 
(LOAS). 
 
a) Subordinação do atendimento às necessidades sociais às exigências de rentabilidade econômica. 
b) Diferenciação no acesso ao atendimento entre as populações urbanas e rurais.   
c) Seletividade dos direitos sociais, a fim de reduzir o acesso do destinatário da ação assistencial às demais políticas públicas. 
d) Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência 

familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade. 
 
23. Assinale a assertiva correta sobre o Sistema Único de Assistência Social, conforme disposto na Lei Orgânica de Assistência Social 
(LOAS). 
 
a) É um sistema descentralizado e participativo. 
b) Constitui um sistema centralizado que não promove a participação popular. 
c) Tem por objetivo a proteção social contributiva. 
d) É integrado apenas pela rede pública, não contemplando a rede privada de serviços sociais. 

 
24. Assinale a assertiva correta sobre a organização da assistência social conforme a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). 
 

a) A proteção social básica compreende um conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social que visa a 
prevenir situações de vulnerabilidade e risco social.  

b) A proteção social básica tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários diante de 
situações de violação de direitos. 

c) A proteção social especial tem caráter de prevenção, visando ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 
d) A proteção social básica é ofertada nos Centros de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS. 
 
25. Assinale a assertiva correta sobre o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), conforme a Lei Orgânica de Assistência 
Social (LOAS). 
 

a) O CRAS é a unidade pública municipal, de base territorial, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território 
de abrangência e à prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias. 

b) O CRAS não possui interface com as demais políticas públicas, uma vez que tem por objetivo a proteção social básica. 
c) O CRAS é a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, destinada à prestação de serviços a 

indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos ou contingência, que 
demandam intervenções especializadas da proteção social especial. 

d) A localização do CRAS independe dos índices de vulnerabilidade e risco social.  
 
26. De acordo com a Lei nº 8.742/1993 (LOAS), assinale a assertiva correta sobre o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). 
 

a) O CNAS é composto por dez membros e respectivos suplentes. 
b) Os membros do CNAS têm mandato de um ano, permitida uma única recondução por igual período. 
c) Compete ao CNAS aprovar a Política Nacional de Assistência Social (PNAS). 
d) O CNAS não é órgão superior de deliberação colegiada. 
 
27. Sobre o objetivo do Benefício de Prestação Continuada (BPC), assinale o item correto de acordo com a Lei nº 8.742/1993 (LOAS). 
  
a) Garantia de meio salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com sessenta e cinco anos ou mais que comprovem 

não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. 
b) Garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com sessenta e cinco anos ou mais que comprovem 

não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. 
c) Garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com sessenta anos ou mais que comprovem não 

possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. 
d) Garantia de meio salário mínimo mensal à pessoa com qualquer tipo de deficiência e ao idoso com sessenta anos ou mais que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. 
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28. Assinale a assertiva correta no que se refere ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), conforme disposto na LOAS. 
 
a) Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja 

inferior a 1/2 (um meio) do salário mínimo. 
b) Contam na composição da família do requerente do BPC todas as pessoas que vivem sob o mesmo teto, independentemente da 

relação de parentesco. 
c) Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja 

inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo. 
d) Para efeito de concessão do BPC à pessoa com deficiência, são considerados impedimentos de qualquer prazo e de qualquer 

natureza.  
 
29. Assinale o item correto no que se refere a avaliação e suspensão e cessação do Benefício de Prestação Continuada (BPC), 
conforme dispõe a LOAS. 
 
a) O Benefício de Prestação Continuada deve ser revisto a cada ano para avaliação da continuidade das condições que lhe deram 

origem. 
b) A realização de atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação constitui motivo de suspensão ou cessação do 

Benefício da pessoa com deficiência. 
c) A cessação do Benefício de Prestação Continuada concedido à pessoa com deficiência impede nova concessão do benefício, 

desde que atendidos os requisitos definidos em regulamento. 
d) O Benefício de Prestação Continuada será suspenso pelo órgão concedente quando a pessoa com deficiência exercer atividade 

remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual. 
 
30. Com base na Lei nº 8.742/1993 (LOAS), assinale o item correto no que diz respeito aos benefícios eventuais. 
 
a) Os benefícios eventuais são provisões permanentes que integram organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS). 
b) A concessão e o valor dos benefícios eventuais são definidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), 

independentemente de lei orçamentária. 
c) Os benefícios eventuais são prestados a todos os usuários dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), 

independentemente da situação social em que se encontram. 
d) Os benefícios eventuais são prestados aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade 

temporária e de calamidade pública. 


