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PARTE I - PSICÓLOGO
01 - Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990, são requisitos para a
concessão de pedidos de colocação em família substituta:
I - qualificação completa do requerente e de seu eventual
cônjuge, ou companheiro, com expressa anuência deste;
II - indicação de eventual parentesco do requerente e de seu
cônjuge, ou companheiro, com a criança ou adolescente,
especificando se tem ou não parente vivo;
III - qualificação completa da criança ou adolescente e de
seus pais, se conhecidos;
IV - indicação do cartório onde foi inscrito nascimento,
anexando, se possível, uma cópia da respectiva certidão;
V - declaração sobre a existência de bens, direitos ou
rendimentos relativos à criança ou ao adolescente.
Estão incorretas:
A) Alternativas IV e V
B) Alternativas I e V
C) Alternativas III e V
D) Alternativas I e II
E) Nenhuma das alternativas
02 - Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990, assinale a alternativa
incorreta:
A) O adolescente apreendido por força de ordem
judicial será, desde logo, encaminhado à autoridade
judiciária.
B) O adolescente apreendido em flagrante de ato
infracional será, desde logo, encaminhado à
autoridade policial competente.
C) Havendo repartição policial especializada para
atendimento de adolescente e em se tratando de ato
infracional praticado em co-autoria com maior,
prevalecerá a atribuição da repartição especializada.
D) Comparecendo qualquer dos pais ou responsável
perante a autoridade policial, o adolescente será
prontamente liberado, sob termo de compromisso e
responsabilidade de sua apresentação ao
representante do Ministério Público, no mesmo dia
ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato
E) Em caso de não liberação, a autoridade policial
encaminhará, no prazo de um mês, o adolescente
apreendido ao representante do Ministério Público,
juntamente com cópia do auto de apreensão ou
boletim de ocorrência.
03 - Leia com atenção o fragmento e responda de acordo
com o estabelecido pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.
“A intimação da sentença que aplicar medida de internação
ou regime de semi-liberdade será feita ao adolescente e ao
seu defensor”. (ECA, 1990)
I - quando não for encontrado o adolescente, será feita a
seus pais ou responsável, sem prejuízo do defensor.
II - Sendo outra a medida aplicada, a intimação far-se-á
unicamente na pessoa do defensor.
III - Recaindo a intimação na pessoa do adolescente,
deverá este manifestar se deseja ou não recorrer da sentença.

Estão incorretas:
A) Assertivas I e II
B) Assertivas I e III
C) Assertivas II e III
D) Nenhuma das assertivas
E) Assertivas I, II e III
04 - Leia atentamente o fragmento:
“Sendo impossível a apresentação imediata, a autoridade
policial encaminhará o adolescente à entidade de
atendimento, que fará a apresentação ao representante do
Ministério Público”. (ECA, 1990).
Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990, assinale a alternativa
incorreta:
A) À falta de repartição policial especializada, o
adolescente aguardará a apresentação em
dependência separada da destinada a maiores
B) Se, afastada a hipótese de flagrante, houver indícios
de participação de adolescente na prática de ato
infracional, a autoridade policial encaminhará ao
representante do Ministério Público relatório das
investigações e demais documentos.
C) O adolescente a quem se atribua autoria de ato
infracional não poderá ser conduzido ou
transportado em compartimento fechado de veículo
policial, em condições atentatórias à sua dignidade,
ou que impliquem risco à sua integridade física ou
mental, sob pena de responsabilidade.
D) Mesmo nas localidades onde não houver entidade
de atendimento, a apresentação não poderá ser feita
pela autoridade policial.
E) Apresentado o adolescente, o representante do
Ministério Público, procederá imediata e
informalmente à sua oitiva e, em sendo possível, de
seus pais ou responsável, vítima e testemunhas.
05 - De acordo com o estabelecido pelo Estatuto da Criança
e do Adolescente, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990,
sobre Adoção, avalie cada uma das assertivas “verdadeira”
ou “falsa”:
Somente poderá ser deferida adoção em favor de candidato
domiciliado no Brasil não cadastrado previamente nos
termos da Lei quando:
I - se tratar de pedido de adoção unilateral;
II - for formulada por parente com o qual a criança ou
adolescente mantenha vínculos de afinidade e afetividade;
III - oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda
legal de criança maior de 1 (um) ano ou adolescente, desde
que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de
laços de afinidade e afetividade, e não seja constatada a
ocorrência de má-fé.
Estão corretas:
A) Assertivas I e III
B) Assertivas II e III
C) Assertivas I e II
D) Assertivas I, II e III
E) Nenhuma das assertivas.

06 - De acordo com o estabelecido pelo Estatuto da Criança
e do Adolescente, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990,
sobre a habilitação de pretendentes à adoção não podemos
afirmar:
A) Intervirá no feito, facultativamente, equipe
interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da
Juventude, que deverá elaborar estudo psicossocial,
que conterá subsídios que permitam aferir a
capacidade e o preparo dos postulantes para o
exercício de uma paternidade ou maternidade
responsável, à luz dos requisitos e princípios da Lei.
B) É obrigatória a participação dos postulantes à adoção
em programa oferecido pela Justiça da Infância e da
Juventude que inclua preparação psicológica,
orientação e estímulo à adoção inter-racial, de
crianças maiores ou de adolescentes, com
necessidades específicas de saúde ou com
deficiências e de grupos de irmãos.
C) Deferida a habilitação, o postulante à adoção será
inscrito nos cadastros referidos na Lei, sendo a sua
convocação para a adoção feita de acordo com ordem
cronológica de habilitação e conforme a
disponibilidade de crianças ou adolescentes
adotáveis.
D) Considera-se adoção internacional aquela na qual a
pessoa ou casal postulante é residente ou domiciliado
fora do Brasil.
E) Os brasileiros residentes no exterior terão preferência
aos estrangeiros, nos casos de adoção internacional
de criança ou adolescente brasileiro.
07 - De acordo com o estabelecido pelo Estatuto da Criança
e do Adolescente, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, a
adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro ou
domiciliado no Brasil somente terá lugar quando restar
comprovado:
I - que a colocação em família substituta é a solução
adequada ao caso concreto.
II - que foram esgotadas todas as possibilidades de
colocação da criança ou adolescente em família substituta
brasileira, após consulta aos cadastros mencionados na Lei.
III - que, em se tratando de adoção de crianças ou
adolescente, foi feita a consulta, por meios adequados ao
estágio de desenvolvimento, e que se encontra preparado
para a medida, mediante parecer elaborado por equipe
interprofissional.
Estão corretas:
A) Assertivas I e III
B) Assertivas II e III
C) Assertivas I, II e III
D) Assertivas I e II
E) Nenhuma das assertivas.

08 - Leia atentamente:
“Os crimes definidos nesta Lei são de ação penal pública
incondicionada, não se lhes aplicando os artigos 181 e 182 do
Código Penal”. (Estatuto do Idoso Lei n. 10.741, de 1º de
outubro de 2003).
Segundo o Estatuto do Idoso, no capítulo II, intitulado “Dos
Crimes em Espécie”, constitui-se crime, exceto:
A) Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu
acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao
direito de contratar ou por qualquer outro meio ou
instrumento necessário ao exercício da cidadania, por
motivo de idade.
B) Recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde,
ainda que conste justa causa.
C) Desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa
idosa, por qualquer motivo.
D) Deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível
fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente
perigo.
E) Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde,
entidades de longa permanência, ou congêneres, ou não
prover suas necessidades básicas, quando obrigado por
lei ou mandado.
09 - Segundo o Estatuto do Idoso Lei n. 10.741, de 1º de outubro
de 2003, constitui crime punível com reclusão de 6 (seis) meses a
1 (um) ano e multa:
I – obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por
motivo de idade;
II – negar a alguém, por motivo de idade, emprego ou trabalho;
III – deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a
execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude a
Lei;
V – recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à
propositura da ação civil objeto da Lei, quando requisitados pelo
Ministério Público.
Estão incorretas as alternativas:
A) I e II
B) Nenhuma das alternativas
C) I e III
D) I e IV
E) I e V
10 - De acordo com o Estatuto do Idoso Lei n. 10.741, de 1º de
outubro de 2003, constitui crime:
I. Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a
benefícios, proventos ou pensão do idoso, bem como qualquer
outro documento, ainda que o autor do ato seja o curador.
II. Exibir ou veicular, por qualquer meio de comunicação,
informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa do
idoso, com pena de detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e multa.
III. Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a
outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles
dispor livremente com pena de reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro)
anos.
Constitui(em)-se incorreta(s) a(s) alternativa(s):
A) III
B) II
C) Nenhuma das alternativas
D) Todas as alternativas
E) I

11 - De acordo com o Estatuto do Idoso Lei n. 10.741, de 1º
de outubro de 2003, constituem obrigações das entidades de
atendimento:
I – celebrar contrato escrito de prestação de serviço com o
idoso, especificando o tipo de atendimento, as obrigações da
entidade e prestações decorrentes do contrato, com os
respectivos preços, se for o caso;
II – observar os direitos e as garantias de que são titulares os
idosos;
III – fornecer vestuário adequado, se for privada, e
alimentação suficiente;
IV – oferecer instalações físicas em condições adequadas de
habitabilidade;
V – oferecer atendimento personalizado;
Constitui(em)-se incorreta(s) a(s) alternativa(s):
A) II
B) I e V
C) Nenhuma das alternativas
D) III
E) Todas as alternativas
12 - De acordo com o Estatuto do Idoso Lei n. 10.741, de 1º
de outubro de 2003, constituem obrigações das entidades de
atendimento, exceto:
A) diligenciar no sentido da preservação dos vínculos
familiares e oferecer acomodações apropriadas
para recebimento de visitas.
B) proporcionar cuidados à saúde, conforme a
necessidade do idoso e promover atividades
educacionais, esportivas, culturais e de lazer.
C) providenciar ou solicitar que o Ministério Público
requisite os documentos necessários ao exercício
da cidadania àqueles que não os tiverem, bem
como manter no quadro de pessoal profissionais
com formação genérica.
D) propiciar assistência religiosa àqueles que
desejarem, de acordo com suas crenças.
E) proceder a estudo social e pessoal de cada caso,
bem como comunicar à autoridade competente de
saúde toda ocorrência de idoso portador de
doenças infecto-contagiosas.
13 - De acordo com o Estatuto do Idoso Lei n. 10.741, de 1º
de outubro de 2003, as entidades de atendimento nãogovernamentais que descumprirem as determinações da Lei
ficarão sujeitas, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal de seus dirigentes ou prepostos, às seguintes
penalidades, exceto:
A) afastamento provisório de seus dirigentes;
B) advertência;
C) multa;
D) suspensão parcial ou total do repasse de verbas
públicas;
E) interdição de unidade ou suspensão de programa;

14 - De acordo com o Estatuto do Idoso Lei n. 10.741, de 1º
de outubro de 2003, as entidades governamentais e nãogovernamentais de atendimento ao idoso serão fiscalizadas
pelos Conselhos do Idoso, Ministério Público, Vigilância
Sanitária e outros previstos em lei.
Constitui-se infração administrativa:
I. Deixar o profissional de saúde ou o responsável por
estabelecimento de saúde ou instituição de longa
permanência de comunicar à autoridade competente os
casos de crimes contra idoso de que tiver conhecimento:
II. Isentar-se de cumprir as determinações da Lei sobre a
prioridade no atendimento ao idoso
III. O fornecimento de comprovante de depósito dos bens
móveis que receberem dos idosos;
IV. Deixar de manter arquivo de anotações onde constem
data e circunstâncias do atendimento, nome do idoso, bem
como outras informações pertinentes discriminada na Lei.
Consta(m) incorreta(s) a(s) assertiva(s):
A) II e III
B) II
C) II e IV
D) III
E) Nenhuma das assertivas.
15 - Leia o texto abaixo e, a seguir, marque a alternativa
correta:
“À pesquisa educacional tem cabido a tarefa de explicar
esse estado de coisas tantas vezes chamado de calamitoso
ao longo da história da educação brasileira. Na análise
crítica das idéias que se propõem a explicá-lo, no exame de
sua filiação histórica, de seus determinantes sociais,
encontra-se a chave para entender a relação, via de regra
má, dessa escola com seus usuários mais pobres.” (Patto,
M.H.S., Psicologia USP, 1992).
A autora aborda a questão da desigualdade social para
versar um tema presente no contexto da educação brasileira.
A situação calamitosa referida pela autora denomina-se:
A) Evasão compulsória
B) Fracasso escolar
C) Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade
D) Pobreza cultural dos alunos de escola pública
E) Repetência
16 - Leia o texto abaixo e, a seguir, marque a alternativa
correta:
“Esta representação pejorativa dos pobres, gerada do lugar
social da classe dominante e em consonância com seus
interesses, foi estampada pela Psicologia e pode ser
encontrada na teoria ____________ quando ela afirma que o
ambiente familiar na pobreza é deficiente de estímulos
sensoriais, de interações verbais, de contatos afetivos entre
pais e filhos, de interesse dos adultos pelo destino das
crianças, num visível desconhecimento da complexidade e
das nuances da vida que se desenrola nas casas dos bairros
mais pobres.” (Patto, M.H.S., Psicologia USP, 1992).
A teoria referida pela autora denomina-se:
A) Teoria da Subcultura
B) Teoria do Atraso Cognitivo
C) Teoria da Pobreza Cultural
D) Teoria da Marginalização Cultural
E) Teoria da Carência Cultural

17 - Leia com atenção e assinale a alternativa falsa:
A) A atenção básica, no campo da saúde pública brasileira,
constitui-se em um espaço privilegiado de intervenção
mostrando-se como uma estratégia significativa para
traçar ações focadas no eixo territorial.
B) O Programa de Saúde da Família (PSF) realiza-se no
âmbito da atenção básica.
C) Faz parte da nova diretriz conceitual do Ministério da
Saúde a superação da antiga proposição de caráter
exclusivamente centrado na doença, desenvolvendo-se
por meio de práticas gerenciais e sanitárias, democráticas
e participativas,
D) O trabalho em equipe, dirigido às populações de
territórios delimitados, é característico do modelo
empregado no Programa de Saúde da Família.
E) A nova diretriz conceitual do Ministério da Saúde é
também harmônica ao modelo de atendimento centrado
nos especialismos, que adota uma perspectiva de saúde
mais eficaz.
18 - Leia com atenção as assertivas atribuindo “verdadeiro” (V)
ou “falso” (F) para cada uma delas.
I. No contexto das políticas sociais no Brasil, principalmente
no tocante ao nível básico de atenção, há uma discussão da
ênfase que é dada ao padrão tecno-assistencial e a utilização
de instrumentos clássicos de educação sanitária em massa e
o controle de endemias com um enfoque epidemiológico
estritamente centrado na doença. ( )
II. A Reforma Psiquiátrica Brasileira tentou efetivar uma
continuidade conciliada, criticando as práticas excludentes,
segregadoras, centradas no manicômio e priorizando
intervenções mais complexas centradas na territorialidade. ( )
III. As atividades orientadas por um padrão epidemiológico
e/ou social das famílias muitas vezes desconsidera as
singularidades dos usuários e da comunidade, produzindo a
coisificação do cuidado e a biologização dos problemas
sociais, a partir da leitura desses problemas pelo controle,
pela disciplina e pela regulação da população. ( )
A ordem correta é:
A) V, F, V
B) V, V, V
C) F, V, V
D) V, F, F
E) V. V, F
Responda as questões 19 e 20 considerando seus conhecimentos
acerca da atuação dos psicólogos junto às comunidades.
19 - As pessoas que sofrem de alguma doença mental podem
estar, por esse motivo, impedidas de trabalhar. Essa incapacidade
para o trabalho pode ser temporária ou permanente, a depender
do problema enfrentado. Caso a pessoa seja muito pobre, tem o
direito a receber um salário mínimo mensal da União. Esse
benefício, previsto pela Lei Orgânica da Assistência Social
(LOAS), é chamado de:
A) benefício de incapacitacão laboral
B) bolsa família
C) benefício de prestação continuada
D) bolsa salário
E) auxilio trabalho

20 - Sobre o benefício citado na questão anterior, avalie as
assertivas:
I. a grande maioria dos portadores de transtorno mental
podem ter uma vida normal em muitos aspectos e
decidir, por si mesmos, o que é melhor para o seu
futuro.
II. é necessário que a pessoa portadora do transtorno
mental seja interditada para receber o benefício.
III. a curatela é uma medida extrema só recomendada
quando o beneficiário não tem a menor condição de
exercer qualquer dos seus direitos civis.
São corretas as assertivas:
A) I eII
B) II e III
C) I, II e III
D) I e III
E) Nenhuma das assertivas é correta.
21 - Leia atentamente as assertivas e atribua verdadeiro (V)
ou falso (F) a cada uma delas.
( ) I. Com o novo modelo de atenção no Brasil o poder
público municipal fica desinvestido da responsabilidade
imediata de atendimento das necessidades e demandas de
saúde de todos os seus munícipes, contando com a devida
cooperação técnica e financeira da União e dos estados, de
acordo com o previsto na Norma Operacional Básica do
Sistema Único de Saúde.
( ) A estratégia de centralização do novo modelo de saúde
no Brasil objetiva facilitar o acesso dos indivíduos e
possibilitar uma gerência de saúde mais adequada ao
contexto da população atendida, oferecendo serviços de
melhor qualidade
( ) Observa-se que prover ótimas condições de
sobrevivência não garante a elevação dos níveis de
qualidade de vida, visto que o que determina é a forma e a
capacidade do indivíduo em perceber e se apropriar dessas
condições.
A ordem correta é:
A) F, F, V
B) F, V, V
C) V, V. F
D) F, F, F
E) V, F, F
22 - Para os efeitos legais do benefício de prestação
continuada, “idoso” é:
A) todo aquele que tem mais de 60 anos
B) todo aquele que tem mais de 65 anos
C) todo aquele que tem 65 anos incompletos
D) todo aquele que tem mais de 55 anos
E) todo aquele que tem idade igual ou superior a 60
anos
23 - Psicanálise é uma das teorias que exerce importante
influência epistemológica nos fundamentos de uma ciência
interdisciplinar denominada:
A) Psicologia Cognitiva Comportamental
B) Psicossomática
C) Psicologia Cognitiva
D) Abordagem Centrada na Pessoa
E) Psicologia Fenomenológica

24 - Piaget, importante teórico da epistemologia genética,
fundou o método denominado:
A) Clínico
B) Observacional
C) Associação Livre
D) Hora lúdica
E) Hora do jogo
25 - Leia o fragmento abaixo:
“Leontiev e Elkonin, seguindo a linha (...) iniciada por
Vigotski, desenvolveram as bases de uma psicologia do
desenvolvimento que superasse o enfoque naturalizante tão
forte nesse campo. Segundo eles cada período do
desenvolvimento individual humano é caracterizado por
uma atividade principal, ou atividade dominante, a partir da
qual se estruturam as relações do indivíduo com a realidade
social.” (Facci, M. G. D., Cad. CEDES [online]. 2004,
vol.24, n.62, pp. 64-81.)
A autora se refere aos teóricos da corrente:
A) humanista crítica
B) psicanalítica
C) histórico-cultural
D) cognitivista
E) sócio-existencialista
26 - Sobre a crítica à universalidade do modelo produzido
pelas pesquisas piagetianas assinale a alternativa incorreta:
A) Uma maneira de questionar a universalidade do
modelo produzido pelas pesquisas piagetianas
consistiu em replicar os testes e as observações em
populações muito diferentes das crianças suíças,
sujeitos dos trabalhos iniciais.
B) Desde os anos 1960, pesquisadores testam a
generalidade das descrições piagetianas em
diferentes culturas e, rapidamente, certos problemas
apareceram.
C) Autores insistem sobre os problemas de tradução,
ou de significação ambígua dos objetos utilizados
nos testes.
D) Alguns pesquisadores evidenciam que certos
funcionamentos
psicológicos
privilegiam
dimensões lógicas ou verbais mais que icônicas.
E) Certos resultados comparativos, sugerindo a
ausência de competências ou de desenvolvimento,
sublinham fortemente a questão da maneira como
os sujeitos compreendem a situação do teste.
27 - Leia o fragmento a seguir e assinale a alternativa
incorreta:
“Os diagnósticos de psicose infantil e autismo têm uma
história recente. Até o início deste século, o olhar médico
ainda não havia subtraído, do grupo das crianças deficientes
mentais, aquelas que apresentavam bizarrices, alheamentos,
auto-agressões ou desconexões significativas ao lado do
rebaixamento intelectual. Para a sociedade, todas eram
deficientes, e todas votadas ao cruel destino dos adultos
doentes mentais: o recolhimento em asilo e a alienação.”
(Kupfer, M. C. M. Psicol. USP, v.11, n.1, São Paulo, 2000).

A) Um dos principais entraves ao avanço dos estudos
sobre a psicose infantil e o autismo está na disputa
diagnóstica.
B) A falta de concordância entre profissionais impede
qualquer estudo epidemiológico, e dificulta
enormemente as trocas científicas, já que os
pesquisadores não estão falando do mesmo objeto
de pesquisa.
C) O autista do neurologista não é o autista do
psicanalista.
D) Entre os psicanalistas há um consenso acerca do
diagnóstico de autismo e psicose.
E) Na tentativa de produzir uma uniformidade
diagnóstica, a Associação Americana de Psiquiatria
passou a colocar dentro de uma mesma categoria as
crianças que eram anteriormente classificadas como
psicóticas e autistas, não importando as causas
admitidas, em sua quarta edição do Manual de
Diagnóstico e Estatística de Distúrbios Mentais
(DSM-IV), e foi atribuído o nome de "portadores de
distúrbios globais do desenvolvimento” às crianças
desta ampla categoria.
28 - Leia atentamente o fragmento a seguir:
“Michel Bourdieu (1999) fala dos ‘excluídos do interior’,
aqueles que agora freqüentam as escolas, saem com uma
formação ruim, trabalham durante todo o dia, cursam uma
faculdade particular, um curso fraco, à noite, e depois se
verão impossibilitados para exercer o que pretendiam fazer.
Esses autores nos convidam a repensar essa idéia de que
estar na escola é estar incluído. O que queremos fazer caber
na escola?”. (Machado, A. M., 2008 A produção de
desigualdade nas práticas de orientação).
Seguindo a mesma linha de pensamento assinale a
alternativa incorreta:
A) A escola pode ser concebida como efeito de um
funcionamento político produtor de alunos que não
aprendem.
B) As possibilidades, tão necessárias para a produção
do que chamamos de saúde, têm sido pouco
viabilizadas, e, muitas vezes, entramos em contato
com histórias nas quais a vida escolar se tornou
mais um impeditivo do viver.
C) A educação é processo prescindível para a
formação do sujeito.
D) No caso da psicologia, sabemos que o discurso
crítico que defende a necessidade de se pensar
coletivamente nas questões e considerá-las efeitos
de uma construção histórica opera repetições e
desigualdades quando julga negativamente as falas
e pensamentos que não condizem com aquilo que
esse discurso defende.
E) Tem sido recorrente, na definição de ações pelas
secretarias de educação, projetos que visam agir em
problemas que foram criados na estrutura
educacional, sem, no entanto, interferir nesse
processo de produção.

PARTE II - PORTUGUÊS
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:
Pensamento vem de fora
e pensa que vem de dentro,
pensamento que expectora
o que no meu peito penso.
Pensamento a mil por hora,
tormento a todo momento.
Por que é que eu penso agora
sem o meu consentimento?
Se tudo que comemora
tem o seu impedimento,
se tudo aquilo que chora
cresce com o seu fermento;
pensamento, dê o fora,
saia do meu pensamento.
Pensamento, vá embora,
desapareça no vento.
E não jogarei sementes
em cima do seu cimento.
Arnaldo Antunes. Tudos. 4. ed. São Paulo:
Iluminuras, 1998.
29 - O que incomoda o eu lírico é:
A) Sua dificuldade para pensar.
B) Sua familiaridade com suas ideias.
C) Sua facilidade para pensar.
D) A quantidade de ideias incompreensíveis que produz.
E) A autonomia de seu pensamento.
30 - Das afirmações seguintes:
I – Percebemos através dos dois primeiros versos que o eu
lírico constata que seu pensamento é a reunião das coisas
vistas e ouvidas; aquilo que ele pensa criar, na realidade é
externo a ele.
II – Nos versos “E não jogarei sementes/ em cima do seu
cimento”, as palavras sementes e cimento foram
empregadas em sentido metafórico sendo a primeira, as
ideias em estado inicial.
III – O valor final que o eu lírico atribui a seu pensamento é
de que este é ilimitado, além de agir de modo dependente à
vontade expressa pelo eu lírico.
A) Todos estão corretos.
B) Estão corretos os itens I e III.
C) Estão corretos os itens II e III.
D) Estão corretos os itens I e II.
E) Apenas o item I está correto.
31 - Identifique a alternativa cujo vocábulo destacado foi
usado de forma incorreta:
A) Estou esperando Maria Helena há mais de duas
horas.
B) Antes de mais nada, é bom saber onde eles estão
indo.
C) Trata-se de uma questão muito mal resolvida.
D) Ainda vou descobrir o porquê dessa polêmica.
E) Não estacione naquele local, senão você será
multado.

32 - Assinale a alternativa em que o hífen esteja usado
corretamente:
A) semi-infantil
B) supra-sensível
C) ante-braço
D) auto-análise
E) extra-judicial
33 - Os elementos mórficos que constituem os vocábulos
INAPTO e CANTÂSSEMOS são, respectivamente:
A) prefixo – radical – desinência nominal / radical –
vogal temática – desinência verbal (número pessoal) – desinência verbal (modo - temporal).
B) radical – desinência nominal / radical – desinência
verbal (número - pessoal) – desinência verbal (modo
- temporal).
C) radical – sufixo – desinência nominal / radical –
vogal temática – desinência verbal (número pessoal).
D) prefixo – radical – desinência verbal / radical – vogal
temática – desinência verbal (modo - temporal).
E) prefixo – radical – desinência nominal / radical –
vogal temática – desinência verbal (modo - temporal)
– desinência verbal (número - pessoal).
34 - Assinale a alternativa em que todos os vocábulos
devem receber o acento gráfico;
A) ibero – alcool – maquinaria
B) textil – enigma – sutil
C) interim – zefiro – agape
D) fortuito – ureter – estereotipo
E) recem – pudico – zenite
35 - Assinale a alternativa cujo termo destacado funciona
como predicativo do objeto:
A) Aquiles parecia inflexível o tempo todo.
B) O ministro considerou incerta a sua presença no
seminário.
C) Para quem usa caixa eletrônico, a vida fica mais
fácil.
D) Desesperados, eles gritavam por socorro.
E) Muitas pessoas deixaram o local insatisfeitas.
36 - No período “Vejo agora quanto estava preso a ela”, a
oração destacada classifica-se em:
A) subordinada substantiva objetiva indireta.
B) subordinada substantiva completiva nominal.
C) subordinada adjetiva explicativa.
D) subordinada substantiva objetiva direta.
E) subordinada adverbial temporal.
37 - Em todas as frases seguintes o sinal indicativo de crase
foi usado corretamente, exceto em:
A) “Mulheres à beira de um ataque de nervos”.
B) A cidade à qual nos referimos é longe.
C) Voltamos cedo à casa dos amigos.
D) Assisti àquele filme.
E) Estava disposto à disputar uma vaga.

A questão 38 refere-se a tira seguinte:

38 - Das afirmações seguintes:
I – No segundo quadrinho, o ponto de exclamação sugere o
espanto ou a surpresa do menino (Filipe), ao perceber que
havia mudado de posição.
II – No terceiro quadrinho o menino (Filipe) está na posição
normal, sentado de frente, mas não entende o que lhe
aconteceu. O ponto de interrogação expressa essa dúvida.
III – Através do último quadrinho é possível compreender o
que possivelmente ocorreu nos quadrinhos anteriores.
A) Estão corretos apenas os itens I e II.
B) Estão corretos apenas os itens II e III.
C) Todos estão corretos.
D) Estão corretos apenas os itens I e III.
E) Apenas o item I está correto.
39 - Indique a figura de linguagem existente na frase “Eu,
que antes vivera de palavras de caridade ou orgulho ou de
qualquer outra coisa”:
A) anacoluto
B) antonomásia
C) sinestesia
D) gradação
E) hipérbole
40 - Nas frases seguintes:
I – Fomos nós quem pretendeu o cargo.
II – Fui eu quem fez o exercício.
III – Hoje sou eu quem paga a conta.
Quanto a concordância podemos afirmar:
A) Apenas I e II estão corretas.
B) Apenas II e III estão corretas.
C) Apenas I e III estão corretas.
D) Todas estão corretas.
E) Todas estão incorretas.

