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PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

CONCURSO PÚBLICO
PROVA PARA CARGO DE:

PSICÓLOGO
* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE
* Neste Caderno de Questões, você encontra:
- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de PORTUGUÊS
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de
Respostas com o Fiscal de Sala.
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação
do candidato.
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem
assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.
* Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por
falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado. A assinatura é
obrigatória.
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 01/03/2010, no site www.acaplam.com.br.
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso
Público nº 001/2009 da PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS de 29/12/2009.
* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a
mesma.
BOA PROVA!!

Data: 28 de Fevereiro de 2010.

PARTE I – PSICÓLOGO
01 - De acordo com a cartilha sobre adoção, lançada pelo
Conselho Federal de Psicologia, em 2008, intitulada Adoção:
um direito de todos e todas, assinale a alternativa incorreta:
A) Sexualidade e função parental não são equivalentes.
B) A função parental não está contida no sexo, e, sim, na
forma como os adultos que estão no lugar de
cuidadores lidam com as questões de poder e
hierarquia no relacionamento com os filhos, com as
questões relativas a problemas disciplinares, de
controle de comportamento e de tomada de decisão.
C) A orientação sexual das figuras parentais é
determinante na orientação sexual dos filhos.
D) As atitudes que compõem a função parental como
responsividade, que favorece a individualidade, e a
auto-afirmação, não são encontrada em apenas um
dos gêneros no ser - humano.
E) Podemos perceber como característica da luta central
nas paradas gays no Brasil o combate à homofobia.
02 - De acordo com a cartilha sobre adolescência, lançada
pelo Conselho Federal de Psicologia, em 2002, intitulada
Adolescência e psicologia: concepções, práticas e reflexões,
assinale a alternativa incorreta:
A) Os estudos antropológicos desde Margareth Mead
(1945) têm questionado a universalidade dos
conflitos adolescentes.
B) Apesar de muitos anos de luta, a homossexualidade
ainda não foi retirada da classificação das
enfermidades pela Organização Mundial de Saúde.
C) Dentro de uma perspectiva sócio-histórica só é
possível compreender o fenômeno da adolescência a
partir de sua inserção na totalidade que o constitui e
lhe dá sentido.
D) A extensão do período escolar, o distanciamento dos
pais e da família, e a aproximação de um grupo de
iguais por parte dos jovens foram conseqüências de
exigências sociais ao longo da História.
E) O Conselho Federal de Psicologia considera que a
forma como cada um vive a sexualidade faz parte da
identidade do sujeito, não constituindo a
homossexualidade doença, distúrbio ou perversão.
03 - Em 2007 foi lançada a cartilha Referência técnica para
atuação do(a) psicólogo(a) no CRAS/SUAS pelo Conselho
Federal de Psicologia. A NOB–RH/SUAS (Norma
Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema
Único da Assistência Social) consolida os eixos a serem
considerados para a gestão do trabalho na área da
Assistência Social, são eles, exceto:
A) Equipes de referência.
B) Diretrizes nacionais para os planos de carreira, cargos
e salários.
C) Garantia da gestão exclusiva e semi-participativa do
controle social.
D) Diretrizes para o co-financiamento da gestão do
trabalho.
E) Responsabilidades e atribuições do gestor federal,
dos gestores estaduais, do gestor do Distrito Federal e
dos gestores municipais para a gestão do trabalho no
âmbito do SUAS.

04 - De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente,
Lei 8.069/90 de 13 de julho de 1990, as medidas de proteção
à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os
direitos reconhecidos na referida Lei forem ameaçados ou
violados:
I. Por ação da sociedade ou do Estado;
II. Por omissão da sociedade ou do Estado;
III. Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;
IV. Em razão de sua conduta.
Podemos considerar falsas:
A) Todas as alternativas.
B) I, II e IV.
C) I e II.
D) II e IV.
E) Nenhuma das alternativas.
05 - De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente,
Lei 8.069/90 de 13 de julho de 1990, verificada ameaça ou
violação dos direitos da criança ou do adolescente, a
autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as
seguintes medidas:
I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante
termo de responsabilidade;
II - matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento
oficial de ensino fundamental;
III - inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio
à família, à criança e ao adolescente;
IV - requisição de tratamento médico, psicológico ou
psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial;
V - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio,
orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos;
VI - acolhimento institucional, com privação de liberdade.
Estão corretas as alternativas:
A) I, II, III, IV, V e VI.
B) I, III, IV e VI.
C) I, III e VI.
D) II, III e VI.
E) I, II, III, IV e V.
06 - Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei
8.069/90 de 13 de julho de 1990, verificada a prática de ato
infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao
adolescente as seguintes medidas:
I - advertência;
II - obrigação de reparar o dano;
III - prestação de serviços à comunidade;
IV - liberdade assistida;
V - internação em estabelecimento prisional juvenil;
VI - inserção em regime de semi-liberdade;
São verdadeiras as alternativas:
A) I, II, III, IV, V e VI.
B) I, II, III, IV e VI.
C) I, II, III, IV e V.
D) II, III, V e VI.
E) I, III, V e VI.

07 - Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei
8.069/90 de 13 de julho de 1990, são direitos do adolescente
privado de liberdade, entre outros, os seguintes:
I - entrevistar-se pessoalmente com o representante do
Ministério Público;
II - peticionar diretamente a qualquer autoridade;
III - ser informado de sua situação processual, sempre que
solicitada;
IV - permanecer internado na localidade de escolha de seus
pais ou responsável;
V - receber visitas, ao menos, mensalmente;
VI - corresponder-se com seus familiares e amigos;
VII - receber escolarização e profissionalização;
São verdadeiras as alternativas:
A) I, II, III, IV, V, VI e VII.
B) I, II, III, IV, V e VI.
C) I, II, IV, V, VI
D) I, II, III, VI e VII.
E) I, III, IV, V e VI.
08 - De acordo com o que estabelece o artigo 28 do Estatuto
da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90 de 13 de julho de
1990, complete corretamente a sentença:
- A colocação em família substituta far-se-á mediante
_______, _______ ou ________ independentemente da
situação jurídica da criança ou adolescente.
A)
B)
C)
D)
E)

guarda, curatela, adoção.
guarda, tutela, adoção.
guarda, adoção, pátrio poder.
guarda, adoção, poder familiar.
guarda, poder público, poder familiar.

09 - De acordo com o Estatuto do Idoso, Lei 741/03, de 1°
de outubro de 2003, os casos de suspeita ou confirmação de
maus-tratos
contra
idoso
serão
obrigatoriamente
comunicados pelos profissionais de saúde a quaisquer dos
seguintes órgãos, exceto:
A) Autoridade policial.
B) Ministério Público.
C) Conselho Tutelar.
D) Conselho Estadual do Idoso.
E) Conselho Nacional do Idoso.

10 - De acordo com o Estatuto do Idoso, Lei 741/03, de 1°
de outubro de 2003, constitui crime punível:
I – obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por
motivo de idade.
II – municiar emprego ou trabalho a alguém, por motivo de
idade.
III – recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de
prestar assistência à saúde, sem justa causa, a pessoa idosa.
IV – deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo
motivo, a execução de ordem judicial expedida na ação civil
a que alude a Lei.
V – reter o cartão magnético de conta bancária relativa a
benefícios, proventos ou pensão do idoso, bem como
qualquer outro documento com objetivo de assegurar
recebimento ou ressarcimento de dívida.
Estão corretas as assertivas:
A) I, II, III e IV.
B) I, II e IV.
C) I, II, IV e V.
D) I, II, III, IV e V.
E) I, III, IV e V.
11 - O psicólogo passou a integrar as equipes de
trabalhadores do SUAS (Sistema Único da Assistência
Social) e vem contribuindo para que o CRAS (Centro de
Referência da Assistência Social) cumpra seus objetivos
dentro da política de Assistência Social. Esse local de
atuação traz para o psicólogo alguns desafios, dentre eles o
de apropriar-se dos marcos legais e normativos operacionais
da política pública em geral e, em especial, das políticas de
Assistência Social, dentre outras:
I.
Constituição Federal – 1988;
II. Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS/1993;
III. Estatuto da Criança e Adolescente – ECA/1990;
IV. Plano Geral de Assistência Social – PGAS/2004;
V. Política Nacional do Idoso – PNI/1994;
VI. Política Nacional de Integração da Pessoa com
Deficiência – NOB-SUAS/2005;
Estão corretas as alternativas:
A) I, II, III, V, e VI.
B) I, III, IV, V e VI.
C) I, II, III, IV, V e VI.
D) I, II, III, IV e VI
E) I, III, IV e VI.

12 - Apontam-se, a seguir, algumas diretrizes para a atuação
do psicólogo nos serviços e programas do Centro de
Referência da Assistência Social, estão corretas, exceto:
A) Facilitar processos de identificação, construção e
atualização de potenciais pessoais, grupais e
comunitários, de modo a fortalecer atividades e
positividades já existentes nas interações dos
moradores, nos arranjos familiares e na atuação
dos grupos.
B) Propiciar formas de convivência familiar e
comunitária que favoreçam a criação de laços
afetivos e colaborativos entre os atores envolvidos.
C) Fomentar espaços de interação dialógica que
integrem vivências, leitura crítica da realidade e
ação criativa e transformadora, a fim de que as
pessoas reconheçam-se e se movimentem na
condição de co-construtoras de si e dos seus
contextos social, comunitário e familiar.
D) Desenvolver modalidades interventivas coerentes
com os objetivos do trabalho social desenvolvido
pela Proteção Social Básica (baixa complexidade)
e Proteção Social Exclusiva (média e alta
complexidades), considerando que o objetivo da
intervenção em cada uma difere, assim como o
momento em que ele ocorre na família, em seus
membros ou indivíduos.
E) Colaborar com a construção de processos de
mediação, organização, mobilização social e
participação dialógica que impliquem na
efetivação de direitos sociais e na melhoria das
condições de vida presentes no território de
abrangência do CRAS.
13 - O atendimento psicológico oferecido pelo CRAS
(Centro de Referência da Assistência Social) deve
proporcionar, exceto:
A) Referenciamento e contra-referenciamento.
B) Visitas e entrevistas domiciliares.
C) Acompanhamento
clínico
de
natureza
psicoterapêutica.
D) Articulações institucionais dentro e fora do território de
abrangência do CRAS, Proteção pró-ativa.
E) Facilitação de grupos.

14 - De acordo com o Código de Ética Profissional do
Psicólogo, que entrou em vigor em 27 de agosto de 2005, é
falso afirmar:
A) É dever fundamental do psicólogo conhecer,
divulgar, cumprir e fazer cumprir o Código de
Ética Profissional do Psicólogo.
B) É dever do psicólogo prestar serviços profissionais
em situações de calamidade pública ou de
emergência, sem visar benefício pessoal.
C) Constitui dever fundamental do psicólogo orientar
a quem de direito sobre os encaminhamentos
apropriados, a partir da prestação de serviços
psicológicos, e fornecer, sempre que solicitado, os
documentos pertinentes ao bom termo do trabalho.
D) O psicólogo contribuirá para promover o
atravanque do acesso da população às
informações, ao conhecimento da ciência
psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da
profissão.
E) Ao psicólogo é vedado estabelecer com a pessoa
atendida, familiar ou terceiro, que tenha vínculo
com o atendido, relação que possa interferir
negativamente nos objetivos do serviço prestado.
15 - Em consonância com o Código de Ética Profissional do
Psicólogo, que entrou em vigor em 27 de agosto de 2005, é
incorreto afirmar:
A) O psicólogo, para ingressar, associar-se ou
permanecer em uma organização, deve considerar
a missão, a filosofia, as políticas, as normas e as
práticas nela vigentes e sua compatibilidade com
os princípios e regras do Código de Ética.
B) O psicólogo não poderá intervir na prestação de
serviços psicológicos que estejam sendo efetuados
por outro profissional, ainda que haja o pedido do
profissional responsável pelo serviço.
C) Ao fixar a remuneração pelo seu trabalho, o
psicólogo levará em conta a justa retribuição aos
serviços prestados e as condições do usuário ou
beneficiário.
D) O psicólogo, quando participar de greves ou
paralisações, garantirá que as atividades de
emergência não sejam interrompidas.
E) O psicólogo poderá intervir na prestação de
serviços psicológicos que estejam sendo efetuados
por outro profissional em caso de emergência ou
risco ao beneficiário ou usuário do serviço.

16 - Em consenso com o Código de Ética Profissional do
Psicólogo, que entrou em vigor em 27 de agosto de 2005,
assinale a alternativa falsa:
A) Existindo incompatibilidade entre a missão, a
filosofia, as políticas, as normas ou as práticas de
uma organização em que está associado, e o seu
Código de Ética Profissional, cabe ao psicólogo
recusar-se a prestar serviços e, se pertinente,
apresentar denúncia ao órgão competente.
B) Quando requisitado a depor em juízo, o psicólogo
poderá prestar informações, considerando o
previsto no Código de Ética Profissional.
C) Em caso de extinção do serviço de Psicologia, o
psicólogo responsável informará ao Conselho
Regional de Psicologia, que providenciará a
destinação dos arquivos confidenciais.
D) Nos documentos que embasam as atividades em
equipe multiprofissional, cabe ao psicólogo registrar
todas as informações obtidas sobre o paciente.
E) Caberá aos psicólogos docentes ou supervisores
esclarecer, informar, orientar e exigir dos estudantes a
observância dos princípios e normas contidas no
Código de Ética Profissional do Psicólogo.
17 - As transgressões dos preceitos do Código de Ética
Profissional do Psicólogo constituem infração disciplinar
com a aplicação das seguintes penalidades, exceto:
A) Suspensão do exercício profissional, por até 60 (sessenta)
dias, ad referendum do Conselho Federal de Psicologia.
B) Multa.
C) Advertência.
D) Censura pública.
E) Cassação do exercício profissional, ad referendum
do Conselho Federal de Psicologia.
18 - A partir de uma visão crítica acerca da Educação,
marque a alternativa falsa:
A) A escola reproduz internamente o confronto entre
interesses opostos, não conseguindo efetivar uma
mediação do conflito entre as classes sociais.
B) A partir da década de 70, as análises de diversos
autores (como Althusser, Baudelot e Establet,
Bourdieu e Passeron) identificavam a educação na sua
relação com a sociedade, focalizando-a a partir de
enfoques como: aparelho ideológico de estado,
guardiã da sociedade capitalista, instância reprodutora
da estrutura social, mas também como possibilidade
de superação das desigualdades sociais.
C) A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
publicada em dezembro de 1996 (Lei n° 9394/96),
distingue dois conceitos fundamentais de educação e
educação escolar.
D) O espaço escolar constitui-se em local privilegiado
onde, se por um lado explicitam-se as contradições e
antagonismos, por outro é possível constituir-se e
articular-se
interesses
sociais
mais
justos,
democráticos e solidários.
E) Podemos dizer que a política do favorecimento ou da
doação, extremamente presente no cenário das
políticas públicas brasileiras, se expressa, por
exemplo, por construção e inauguração ostensiva de
escolas, entrega gratuita de uniforme e material
escolar de qualidade e finalidade duvidosas, e outras
ações populistas que gera submissão do usuário.

19 - Tendo como referência a Política Nacional de
Assistência Social, assinale a alternativa incorreta:
A) A NOB (Norma Operacional Básica) estabelece
níveis de gestão para que os municípios acessem
recursos federais na perspectiva de associar gestão e
financiamento,
definindo
requisitos,
responsabilidades e incentivos para cada nível de
gestão.
B) O SUAS (Sistema Único da Assistência Social)
configura-se como o novo reordenamento da
política de assistência social na perspectiva de
promover maior efetividade de suas ações,
aumentando sua cobertura.
C) Na medida de Prestação de Serviços à Comunidade
os serviços serão prestados gratuitamente e tem um
caráter de culpabilizar o adolescente pelo crime
cometido para que assim este possa redimir-se junto
à sociedade; tem também um caráter pedagógico e
sua execução não pode prejudicar a freqüência à
escola e a jornada de trabalho.
D) Os serviços de média e alta complexidade devem
ser oferecidos de forma continuada a cidadãos e
famílias em situação de risco pessoal e social por
ocorrência de negligência, abandono, ameaças,
maus tratos, violações físicas e psíquicas,
discriminações sociais e infringência aos direitos
humanos e sociais.
E) O atendimento psicossocial e jurídico deve utilizar
procedimentos individuais e grupais, conforme for
indicado, e deve ser conduzido levando em
consideração a manutenção de prontuários, com
histórico do atendimento prestado, atualizado e
preservado de forma a garantir a privacidade, o
sigilo e a inviolabilidade dos registros.
20 - Os psicólogos M. Wetheimer, K. Koffka e W. Kohler
partiam da experiência imediata e adotavam um método
como procedimento para captação da experiência tal como
se dava ao sujeito. Chamamos esses psicólogos de:
A) Existencialistas.
B) Freudianos.
C) Gestaltistas.
D) Comportamentalistas.
E) Psicanalistas.
21 - O Método consiste na descrição ingênua dos fenômenos
tais como aparecem na consciência, antes de qualquer
reflexão ou conhecimento, ou de qualquer tentativa de
análise. Estamos falando do:
A) Método da Associação Livre.
B) Método Científico.
C) Método Fenomenológico.
D) Método Clínico.
E) Método Experimental.

22 - Muitas transformações ocorreram na área da saúde
culminando na implantação do SUS (Sistema Único de
Saúde) e na inserção de outros profissionais na Saúde
Pública, como o profissional de psicologia. Assinale a
alternativa falsa:
A) Na área da saúde, o fracasso do modelo prestador
de serviços, a privatização da assistência médica, a
crise financeira da previdência social, os altos
índices de desemprego, um perfil epidemiológico
marcado por altas taxas de mortalidade materna e
infantil, o aumento das doenças infecto-contagiosas
e os altos índices de acidentes de trabalho geraram
uma grande mobilização social que ficou conhecida
como movimento sanitário.
B) As ações do PSF (Programa de Saúde da Família)
foram, inicialmente, implantadas em regiões de
escassa assistência à população, com os objetivos
de atender às minorias sem acesso a serviços de
saúde e de responder a uma tendência mundial de
redução de custos, de desmedicalização da
medicina e humanização dos serviços
C) Até a década de 70, a participação da psicologia no
âmbito da saúde pública no Brasil ainda era
incipiente.
D) O SUS (Sistema Único de Saúde) visa à
democratização da saúde e inversão da lógica
hierárquica e autoritária que tradicionalmente vinha
funcionando no sistema de saúde, objetivando a
criação de uma rede integrada de cuidados
progressivos.
E) Os princípios do SUS (Sistema Único de Saúde)
são: universalidade no atendimento; iniqüidade;
integralidade nas ações em saúde; centralização e
hierarquização das unidades prestadoras de
serviços;
fortalecimento
dos
municípios;
descentralização
da
gestão
administrativa;
resolutividade e participação popular.
23 - Teórico ex-biólogo que estudou o desenvolvimento das
funções cognitivas e da moralidade através do método
clínico. Trata-se de:
A) Freud.
B) Piaget.
C) Skinner.
D) Vigotski.
E) Watson.
24 - O complexo de castração e a teoria do monismo fálico
constituem o eixo central das teorizações de Freud sobre o:
A) Inconsciente.
B) Nome do Pai.
C) Complexo de Electra.
D) Complexo de Édipo.
E) Complexo de Inferioridade.
25 - São conceitos constitutivos da Psicologia Analítica de
Carl Jung:
A) Arquétipos, anima, persona e sombra.
B) Arquétipos, complexos, inconsciente pessoal,
inconsciente grupal.
C) Persona, arquétipo, Id e ego.
D) Ego, complexo de Édipo e super-ego.
E) Arquétipos, Id, anima e persona.

26 - Leia com atenção:
“Conquanto a idéia desse modelo tenha sido
progressista, inovadora e democrática como nenhuma
outra no campo, a forma como foi posta em prática
culminou com uma estrutura em permanente
implantação, de acesso desigual, com concepções e
práticas incoerentes. O modelo preconizado para o
Sistema Único de Saúde (SUS) representa um
considerável avanço do ponto de vista de racionalização
dos serviços, da ênfase na promoção e na prevenção da
saúde, justificando, na prática, a transformação na lei do
conceito de saúde e da participação popular no controle
das ações”. (de Oliveira, I. F., Dantas, C. M. B., Costa,
A. L. F., Gadelha, T. M. S., Ribeiro, E. M. P. C.,
Yamamoto, O. H.. A Psicologia, o Sistema Único de
Saúde e o Sistema de Informações Ambulatoriais.
Interação em Psicologia, v. 9, n. 2. 2005.).
Sobre a atuação do psicólogo no âmbito da Saúde no Brasil,
assinale a alternativa falsa:
A) Para a efetivação de uma de suas principais
diretrizes, a atenção integral, o novo sistema impõe
a participação de diferentes categorias ocupacionais
e torna-se um pólo de atração de profissionais que
participavam do serviço público de saúde ainda de
forma incipiente.
B) A consolidação da Psicologia como uma profissão
de saúde pública representa uma crença em sua
potencialidade como instrumento de transformação
e o reconhecimento de fatores subjetivos,
emocionais, enfim, da história e das condições de
vida dos usuários como determinantes dos quadros
de saúde ou de doença da população
C) O esforço para a implantação do novo sistema de
saúde no Brasil representou um prosseguimento no
modelo de saúde vigente até meados de 1980.
D) A partir da década de 1990, o processo de
reestruturação da assistência psiquiátrica no Brasil
teve grande desenvolvimento, respaldado pelas
portarias ministeriais que apontavam para a criação
de uma rede de cuidados em saúde mental,
incluindo Núcleos e Centros de Atenção
Psicossocial – NAPS e CAPS – ambulatórios em
saúde mental, centros de convivência, leitos de
curta permanência em hospitais gerais, emergências
em pronto-socorro geral, residências terapêuticas
etc.
E) Desde as primeiras incursões de psicólogos no
sistema público de saúde discute-se a
adequabilidade de seus padrões de atuação que,
muitas vezes, redundam numa atenção curativa,
individual e ineficiente.

27 - Leia atentamente o seguinte fragmento:
“... a passagem da criança pela família e pela sociedade era
muito breve e muito insignificante para que tivesse
tempo ou razão de forçar a memória e tocar a
sensibilidade”. (Ariés, P. História Social da Criança e
da Família. 1981)
Aponte a alternativa incorreta:
A) Anteriormente à sociedade industrial, a duração da
infância se limitava a tenra idade em que a criança
necessitava dos cuidados físicos para a sua
sobrevivência.
B) Podemos considerar a escola como um dispositivo
neutro de relevância social, pois atua como um
instrumento de transmissão de conhecimentos
legítimos oriundos da cultura de uma sociedade.
C) Antigamente a aprendizagem de valores e costumes
se dava a partir do contato com os adultos: a criança
aprendia ajudando os mais velhos, a socialização
acontecia no convívio com a sociedade, não sendo
determinada ou controlada pela unidade familiar.
D) A aprendizagem social vai deixando de se realizar
através do convívio direto com os adultos, sendo
substituída pela educação escolar, a partir do fim do
século XVII, pois se passou a admitir que a criança
não fosse preparada para a vida, cabendo também
aos pais a formação moral e espiritual dos filhos.
E) Uma crítica comum feita à escola capitalista é que
ela impõe uma cultura que considera legítima,
tornando ilegítima qualquer outra manifestação
cultural.
28 - Existiram membros importantes do grupo inicial de
Freud que ocuparam primeiro uma posição privilegiada e
depois passaram a discordar das convicções freudianas e
estabeleceram novas teorizações. São eles, exceto:
A) Adler.
B) Jung.
C) Lacan.
D) Rank.
E) Ferenczi.
PARTE II – PORTUGUÊS
As questões de 29 a 31 referem-se ao texto seguinte:
Sensatez e diálogo para resolver conflitos
Apesar dos índices assustadores da violência e do
sensacionalismo dos meios de informação, os brasilienses
têm consciência de que a paz, a sensatez e o diálogo ainda
são as melhores formas de se resolverem conflitos.
Isso foi constatado em pesquisa iniciada há dois
anos, pelo Departamento de Sociologia da UnB, que aplicou
625 questionários aos moradores do Plano Piloto, do Park
Way, dos lagos e das cidades-satélites.
A pesquisa intitulada As Representações Sociais
da Violência no DF, segundo sua coordenadora, professora
Maria Stela Grossi Porto, revelou “um tipo de evolução, um
despertar da sociedade” para o problema. Os resultados
obtidos até agora mostram, segundo ela, um progresso em
termos do processo de civilização. Porém, Maria Stela faz
uma ressalva: “Percebemos, pelas respostas, que há uma
recusa à violência, mas também detectamos a ambigüidade

das reações, em uma proporção bastante significativa, com
destaque para a idéia de que, para ‘me defender’, ou para
‘defender os que me são próximos’, então o uso da violência
é válido”.
A segurança privada é um fator que pode aumentar
a violência, revelou ainda a pesquisa. Para Maria Stela, “a
proliferação da privatização da segurança confunde o que é
público e o que é privado. Um segurança particular defende
interesses particulares, que podem se opor aos da
comunidade. Isso eu considero um retrocesso”.
(Márcio Varela. A banalização da violência.
UnB Revista, ano 1, nº 2, com adaptações.)
29 – Das afirmações seguintes:
I- De acordo com os meios de informação, a paz, a sensatez
e o diálogo ainda são as melhores formas de se resolverem
conflitos.
II- O Departamento de Sociologia da UnB já realizou 625
pesquisas acerca da violência no Distrito Federal (DF).
III- A pesquisa realizada pela professora Maria Stela
revelou que os habitantes do DF estão cada vez mais
violentos.
A) Todas estão corretas.
B) Apenas I e II estão corretas.
C) Apenas II está correta.
D) Apenas II e III estão corretas.
E) Todas estão incorretas.
30 – Das afirmações seguintes:
I- Segundo as pessoas entrevistadas, nenhuma situação
justifica o emprego da violência.
II- A pesquisadora vê o conflito entre os interesses da
segurança privada e os da comunidade como um retrocesso
no processo civilizatório.
III- O pronome isso (2º parágrafo) refere-se as idéias
contidas no primeiro parágrafo do texto.
A) Estão corretas II e III.
B) Estão corretas I e III.
C) Estão corretas II e III.
D) Apenas I está correta.
E) Todas estão corretas.
31 – Assinale a opção em que a correlação pronome /
referente está incorreta.
A) O pronome “ela” (3º parágrafo) refere-se a
“pesquisa intitulada As Representações Sociais da
Violência no DF”.
B) O pronome “que” (2º parágrafo) refere-se a
“Departamento de Sociologia da UnB”.
C) O pronome “sua” (3º parágrafo) refere-se a
“pesquisa intitulada As Representações Sociais da
Violência no DF”.
D) O pronome “que” (4º parágrafo) refere-se a
“interesses particulares”.
E) N. D. A.

32 – Assinale a alternativa com palavra grafada
incorretamente:
A) O deputado defendeu a descriminação da maconha.
B) Sua ascensão à presidência da firma surpreendeu a
todos.
C) Todos o julgavam, com razão, pretencioso.
D) Os deputados não queriam acabar com os próprios
privilégios.
E) A disputa entre os cônjuges só poderia ser resolvida
nos tribunais.
33 – “Durante muitos anos o TUCA o Teatro da
Universidade Católica foi em São Paulo o templo da música
brasileira”.
No período acima, corretamente pontuado, há:
A) 1 vírgula.
B) 4 vírgulas.
C) 2 vírgulas.
D) Não há vírgulas.
E) 3 vírgulas.
34 – A alternativa que apresenta erro no emprego do acento
grave, indicativo de crase, é:
A) Preciso ir à Copacabana.
B) Ele chegou à uma e meia.
C) Seja rápido na sua ida à França.
D) Nada mais confere legitimidade à Nação.
E) Apenas o STF pode impor jurisprudência à
legislação ordinária.
35 – “... diante desta cruel realidade, o belo torna-se
repugnante” – a palavra belo nessa frase, quanto ao processo
de formação, classifica-se como:
A) derivação regressiva
B) primitiva
C) abreviação vocabular
D) derivação imprópria
E) hibridismo
36 – “É bom que estudem bem o programa”. Nesse período
há uma oração:
A) substantiva predicativa
B) adjetiva restritiva
C) substantiva subjetiva
D) coordenada sindética
E) adjetiva explicativa
37 – Assinale a alternativa correta quanto a função sintática
do termo destacado na frase seguinte:
“O homem anseia por uma vida de liberdade”.
A) adjunto adnominal
B) objeto direto
C) objeto indireto
D) adjunto adnominal
E) objeto direto preposicionado
38 – A alternativa que apresenta erro quanto à concordância
verbal é:
A) Deram quatro horas no relógio da central.
B) São dificuldades a serem vencidas.
C) Tudo estava bem, como se não houvessem ameaças.
D) Eram dois irmãos bem parecidos.
E) Só eles podem fazer tais exceções.

39 – Na expressão: “... a natureza parecia estar chorando...”,
do ponto de vista estilístico temos:
A) antítese
B) polissíndeto
C) eufemismo
D) ironia
E) personificação
40 – Assinale a alternativa que completa de forma correta,
respectivamente:
I- O jogo _____ me referi foi ganho pelo Brasil.
II- O escritor _____ livro acabei de ler encontra-se em
Curitiba.
A) a que – de que
B) de que – cujo
C) cujo – a que
D) a que – cujo
E) N. D. A.

