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PARTE I - PSICOLOGIA
01 - A partir de seus conhecimentos sobre Piaget e sua
produção científica analise cada assertiva como verdadeira
(V) ou falsa (F):
I. Para Piaget as estruturas intelectuais e as orgânicas em particular as neuronais - podem ser confundidas
por sua funcionalidade e semelhança.
II. De acordo com os pensamentos desenvolvidos na
extensa obra de Piaget, podemos afirmar que a
inteligência não é inata.
III. As funções cognitivas, para Piaget, vão da percepção e
das funções sensório-motoras até a inteligência
abstrata.
A ordem correta é:
A) V, V, V
B) F, V, V
C) V, F, V
D) V, F, F
E) F, F, F
02 - Leia atentamente e analise as assertivas:
I. Com os ensinamentos de Freud e Lacan a paternidade,
como dado familiar ligado à pessoa, ao papel e
ao status do pai, foi distinguida de uma função
simbólica da qual esses pais são os representantes ou
os suportes.
II. O movimento que afirma o complexo de Édipo como
fundamental na estruturação do sujeito e a sua
consequente importância incontornável na teoria
psicanalítica, também anuncia, ao mesmo tempo, a
irrelevante presença do outro na constituição do
sujeito.
III. A noção de pai, para a teoria psicanalítica, pode ser
reduzida ao "papel do pai", às imagens, à
fenomenologia ou às condutas familiares e sociais.
Assinale:
A) Se todas as assertivas estiverem corretas.
B) Se somente as assertivas II e III estiverem
corretas.
C) Se somente a assertiva I estiver correta.
D) Se somente as assertivas I e II estiverem corretas.
E) Se todas as assertivas estiverem incorretas.
03 - O brinquedo permite a sua criação, pois possibilita
que a criança vá além do comportamento habitual da sua
idade. A distância entre o desenvolvimento real (aquilo
que a criança consegue fazer sozinha) e o desenvolvimento
potencial (aquilo que a criança já consegue fazer com a
ajuda do outro – adulto ou criança num nível mais
elevado) é denominada por Vygotsky:
A) Zona de aprendizagem
B) Zona de Desenvolvimento Proximal
C) Estádio sensório-motor
D) Aprendizagem Complexa
E) Potencial para o aprendizado

04 - A atuação do psicólogo, como trabalhador da
Assistência Social, tem como finalidade básica o
fortalecimento dos usuários como sujeitos de direitos e o
fortalecimento das políticas públicas. Reunindo os seus
conhecimentos sobre esse tema e em consonância com a
cartilha “Referências Técnicas para atuação do(a)
psicólogo(a) no CRAS/SUAS”, publicada pelo Conselho
Federal de Psicologia em 2008, analise as assertivas:
I. As políticas públicas são um conjunto de ações
coletivas geridas e implementadas pelo Estado, que
devem estar voltadas para a garantia dos direitos
sociais,
norteando-se
pelos
princípios
da
impessoalidade,
universalidade,
economia
e
racionalidade e tendendo a dialogar com o sujeito
cidadão.
II. Para a elaboração e execução de políticas públicas de
Assistência Social a Psicologia pode oferecer
contribuições no sentido de considerar e atuar sobre a
dimensão subjetiva dos indivíduos, favorecendo o
desenvolvimento da autonomia e cidadania.
III. As práticas psicológicas devem categorizar, patologizar
e objetificar as pessoas atendidas, bem como buscar
compreender e intervir sobre os processos e recursos
psicossociais, estudando as particularidades e
circunstâncias em que ocorrem.
Assinale:
A) Se somente as assertivas I e II estiverem corretas.
B) Se todas as assertivas estiverem corretas.
C) Se somente as assertivas I e III estiverem corretas.
D) Se somente as assertivas II e III estiverem
corretas.
E) Se todas as assertivas estiverem incorretas.
05 - Leia atentamente analisando as seguintes assertivas:
I. A inserção do psicólogo nos Centros de Referência da
Assistência Social (CRAS) vem a ser uma grande
evolução transformadora na forma de atuação, desde a
regulamentação da profissão no ano de 1962, que
consegue afastar-se de um trabalho meramente clínico
e elitizado para um trabalho que visa o social e o
comunitário.
II. O Sistema Único da Assistência Social (SUAS) é uma
Política Pública da Seguridade Social que se
caracteriza por ser extremamente tradicional no campo
de atuação da Psicologia, que está em processo
contínuo de construção.
III. As ações do SUAS encontram-se organizadas em dois
níveis de complexidade: a proteção social básica e a
proteção social especial.
Assinale:
A) Se todas as assertivas estiverem corretas.
B) Se somente a assertiva I estiver correta.
C) Se somente as assertivas II e III estiverem
corretas.
D) Se somente a assertiva III estiver correta.
E) Se somente as assertivas I e III estiverem
corretas.

06 - Políticas sociais recentes como o Sistema Único de Saúde
(SUS) e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) vêm
gerando importantes campos de trabalho para os psicólogos em
todo o país. Sobre esse tema analise as assertivas:
I. O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) é o
principal equipamento de desenvolvimento dos serviços
socioassistenciais da Proteção Social Básica.
II. O SUAS constitui espaço de concretização dos direitos
socioassistenciais nos territórios materializando a política
de assistência social.
III. O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) é o
lugar que possibilita o primeiro acesso das famílias aos
direitos socioassistenciais e, portanto, à proteção social,
sendo porta de entrada dos usuários da política de
assistência social para a rede de Proteção Especial, da qual
faz parte.
Assinale:
A) Se todas as assertivas estiverem corretas.
B) Se somente as assertivas I e III estiverem corretas.
C) Se somente as assertivas II e III estiverem corretas.
D) Se somente as assertivas I e II estiverem corretas.
E) Se todas as assertivas estiverem incorretas.
07 - Movimento que visa, com o envolvimento de diversos
atores sociais, a erradicar o modelo hospitalar, segregador,
excludente e tutelar que, por muito tempo teve, e ainda tem, a
primazia nos cuidados no campo dos transtornos mentais:
A) Reforma Sanitária-Hospitalar
B) Acompanhamento Terapêutico
C) Ato Médico
D) Sistema Único de Assistência Social
E) Reforma Psiquiátrica
08 - A Norma Operacional Básica de Recursos Humanos
(NOB–RH/SUAS) consolida os principais eixos a serem
considerados para a gestão do trabalho na área da Assistência
Social. São eles, exceto:
A) diretrizes nacionais para os planos de carreira, cargos e
salários.
B) diretrizes para o cofinanciamento da gestão do
trabalho.
C) 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 Sistema Único de Saúde.
D) equipes de referência.
E) primazia da contratação através de concurso público
em detrimento da temporária.
09 - A partir do seu conhecimento acerca da atuação do
psicólogo no Sistema Único da Assistência Social (SUAS),
responda a questão abaixo.
Intervir em situações de vulnerabilidades dentro da Assistência
Social implica diretamente em promover e favorecer o
desenvolvimento da autonomia dos indivíduos, oportunizando
o empoderamento da pessoa, dos grupos e das comunidades.
Essa instituição responsável pela oferta de serviços continuados
de proteção social básica e de Assistência Social às famílias,
grupos e indivíduos em situação de vulnerabilidade social é
o(a):

A) Centro de Referência Especializado da Assistência
Social (CREAS)
B) Centro de Referência da Assistência Social
(CRAS)
C) Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)
D) Núcleo de Atenção Psicossocial (NAPS)
E) Programa de Saúde da Família (PSF)
10 - Ao longo da História são muitas as concepções que
buscaram explicar o fenômeno conhecido como Fracasso
Escolar. Reunindo seus conhecimentos sobre o tema,
analise as assertivas:
I. Pesquisas do campo sociológico e educacional
demonstram que existe uma relação significativa entre
fracasso escolar e origem social.
II. Na produção desse fenômeno também estão
envolvidos aspectos estruturais e funcionais do
sistema educacional, concepções de ensino e de
trabalho, preconceitos e estereótipos sobre sua
clientela mais pobre.
III. Pesquisas do campo sociológico e educacional
demonstram que somente crianças e adolescentes
provenientes da parcela mais humilde da população
fracassam.
Assinale:
A) Se somente as assertivas I e II estiverem corretas.
B) Se todas as assertivas estiverem corretas.
C) Se somente as assertivas I e III estiverem corretas.
D) Se somente as assertivas II e III estiverem
corretas.
E) Se todas as assertivas estiverem incorretas.
11 - Tendo em vista seus conhecimentos sobre o Código
de Ética Profissional do Psicólogo (2005), analise as
assertivas:
I. Não é permitido ao psicólogo prestar serviços
profissionais a organizações concorrentes de modo
que possam resultar em prejuízo para as partes
envolvidas, decorrentes de informações privilegiadas.
II. O psicólogo deve prestar serviços profissionais em
situações de calamidade pública ou de emergência,
sem visar benefício pessoal.
III. É vedado ao psicólogo ser perito em situações nas
quais seus vínculos pessoais ou profissionais, atuais
ou anteriores, possam afetar a qualidade do trabalho a
ser realizado ou a fidelidade aos resultados da
avaliação.
Assinale:
A) Se somente as assertivas I e II estiverem corretas.
B) Se somente as assertivas I e III estiverem
corretas.
C) Se somente as assertivas II e III estiverem
corretas.
D) Se todas as assertivas estiverem corretas.
E) Se todas as assertivas estiverem incorretas.

12 - Tendo como referência seus conhecimentos sobre o
Código de Ética Profissional do Psicólogo (2005), analise as
assertivas:
I. A missão primordial de um código de ética profissional
não é de normatizar a natureza técnica do trabalho, e,
sim, a de assegurar, dentro de valores relevantes para a
sociedade e para as práticas desenvolvidas, um padrão
de conduta que fortaleça o reconhecimento social
daquela categoria.
II. O psicólogo considerará as relações de poder nos
contextos em que atua e os impactos dessas relações
sobre as suas atividades profissionais, posicionando-se
de forma acrítica e em consonância com os demais
princípios deste Código.
III. Tendo o Código de Ética Profissional do Psicólogo
como referência, é correto afirmar que é permitido a
esse profissional receber, pagar remuneração ou
porcentagem por encaminhamento de serviços, desde
que inscrito no Conselho Regional de Psicologia.
Assinale:
A) Se todas as assertivas estiverem corretas.
B) Se somente as assertivas I e III estiverem corretas.
C) Se somente a assertiva I estiver correta.
D) Se somente as assertivas II e III estiverem corretas.
E) Se todas as assertivas estiverem incorretas.
13 - Tendo como referência seus conhecimentos acerca do
Sistema Único da Assistência social, responda a seguinte
questão.
Benefício de um (1) salário mínimo pago às pessoas com 65
anos ou mais e às pessoas com deficiência
(independentemente da idade), inabilitadas para a vida
independente e para o trabalho. Falamos do(a):
A) Bolsa Família
B) Bolsa Escola
C) Aposentadoria Compulsória
D) Salário-Família
E) Benefício de Prestação Continuada
14 - Complete corretamente as lacunas:
Com a descoberta do _______, em que ________ mostra
que o sujeito da consciência “não é mais senhor em sua
casa”, aparece uma nova concepção de sujeito, de um
sujeito dividido, portador de um desejo do qual ele não sabe.
A) Inconsciente Coletivo – Jung
B) Édipo – Freud
C) Recalque – Klein
D) Desejo – Lacan
E) Inconsciente – Freud
15 - Procedimento que consiste na forma progressiva com
que o repertório comportamental de um organismo vai
sendo modificado através de reforçamentos sistemáticos de
comportamentos que se assemelham ao comportamento
final ao qual se quer atingir.
Estamos falando de:
A) Reforço positivo
B) Punição
C) Condicionamento clássico
D) Aprendizagem
E) Modelagem

16 - Analise as seguintes assertivas que versam sobre a
abordagem comportamental:
I. A punição somente produz diminuição de um dado
comportamento temporariamente e nas situações em que o
agente punitivo estiver ausente.
II. A punição não é eficiente para a remoção de um
comportamento, pois pode gerar outros comportamentos
indesejados tais como a agressividade.
III. A utilização da punição é mais adequada quando se quer
promover uma mudança prolongada e eficaz do repertório
comportamental do indivíduo.
Assinale:
A) Se todas as assertivas estiverem corretas.
B) Se somente as assertivas II e III estiverem corretas.
C) Se somente as assertivas I e II estiverem corretas.
D) Se somente a assertiva II estiver correta.
E) Se somente a assertivas III estiver correta.
17 - Tendo como referência os seus conhecimentos acerca do
Estatuto do Idoso, Lei N° 10.741, de 1° de outubro de 2003,
analise as seguintes assertivas:
I. É destinado a regular os direitos assegurados às pessoas
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.
II. Ao idoso que esteja ou não no domínio de suas faculdades
mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de
saúde que lhe for reputado mais favorável.
III. Tratando-se de eventos culturais, artísticos, esportivos e de
lazer e tendo a pessoa 60 anos ou mais, terá o idoso direito
ao desconto de pelo menos 50% na compra de seu
ingresso, como também a garantia do acesso preferencial
ao local do evento.
Assinale:
A) Se somente a assertiva I estiver correta.
B) Se somente as assertivas I e III estiverem corretas.
C) Se somente as assertivas I e II estiverem corretas.
D) Se somente as assertivas II e III estiverem corretas.
E) Se todas as assertivas estiverem corretas.
18 - De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente,
Lei N° 8.069, de 13 de julho de 1990, analise as assertivas
abaixo:
I. Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou
guarda da mesma família substituta, ressalvada a
comprovada existência de risco de abuso ou outra situação
que justifique plenamente a excepcionalidade de solução
diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o
rompimento definitivo dos vínculos fraternais.
II. Em se tratando de criança ou adolescente indígena ou
proveniente de comunidade remanescente de quilombo, é
facultativo que a colocação familiar ocorra prioritariamente
no seio de sua comunidade ou junto a membros da mesma
etnia.
III. A colocação em família substituta estrangeira constitui
medida excepcional, somente admissível na modalidade de
guarda e tutela.
Assinale:
A) Se somente a assertiva I estiver correta.
B) Se somente a assertiva II estiver correta.
C) Se somente as assertivas I e II estiverem corretas.
D) Se somente as assertivas II e III estiverem corretas.
E) Se todas as assertivas estiverem corretas.

19 - De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente,
Lei N° 8.069, de 13 de julho de 1990, analise as seguintes
assertivas:
I. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui
motivo para a perda ou a suspensão do poder familiar.
II. A manutenção ou reintegração de criança ou adolescente à
sua família terá preferência em relação a qualquer outra
providência, caso em que será esta incluída em programas de
orientação e auxílio.
III. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar
seus filhos para adoção serão obrigatoriamente
encaminhadas à Justiça da Infância e da Juventude.
Marque:
A) Se somente a assertiva III estiver correta.
B) Se somente a assertiva II estiver correta.
C) Se somente as assertivas I e II estiverem corretas.
D) Se todas as assertivas estiverem corretas.
E) Se somente as assertivas II e III estiverem corretas.
20 - De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente,
Lei N° 8.069, de 13 de julho de 1990, analise as seguintes
assertivas:
I. Considera-se criança, para os efeitos da Lei, a pessoa com até
treze anos de idade incompletos, e considera-se adolescente
aquela entre treze e dezoito anos de idade.
II. Em caso de divórcio, o poder familiar será exercido
preponderantemente pela mãe, assegurado ao pai o direito
de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária
competente para a solução da divergência.
III. O poder público, as instituições e os empregadores
propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno,
com exceção nos casos dos filhos de mães submetidas à
medida privativa de liberdade.
Marque:
A) Se somente a assertiva III estiver correta.
B) Se somente a assertiva II estiver correta.
C) Se somente a assertiva I estiver correta.
D) Se somente as assertivas II e III estiverem corretas.
E) Se todas as assertivas estiverem incorretas.
21 - De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente,
Lei N° 8.069, de 13 de julho de 1990, analise as seguintes
assertivas:
I. Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra
criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados
ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo
de outras providências legais.
II. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos
pais ou qualquer deles e seus descendentes.
III. A lei estabelece que os pais ou responsável tenham a
obrigação de matricular seus filhos na rede regular de ensino.
IV. É proibido qualquer trabalho a menor de quatorze anos de
idade, salvo na condição de aprendiz.
Assinale:
A) Se todas as assertivas estiverem corretas.
B) Se somente a assertiva III estiver correta.
C) Se somente a assertiva II estiver correta.
D) Se somente a assertiva I estiver correta.
E) Se somente as assertivas II e III estiverem corretas.

22 - De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente,
Lei N° 8.069, de 13 de julho de 1990, analise as seguintes
assertivas:
I. Toda criança ou adolescente tem direito ao acesso às
diversões e espetáculos públicos classificados como
adequados à sua faixa etária, porém as que forem menores
de dez anos somente poderão ingressar e permanecer nos
locais de apresentação ou exibição quando acompanhadas
dos pais ou responsável.
II. A prestação de serviços comunitários consiste na realização
de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não
excedente a doze meses, junto a entidades assistenciais,
hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres,
bem como em programas comunitários ou governamentais.
III. O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são
medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma
de transição para reintegração familiar ou, não sendo esta
possível, para colocação em família substituta, não
implicando privação de liberdade.
Assinale:
A) Se somente a assertiva III estiver correta.
B) Se somente as assertivas I e III estiverem corretas.
C) Se somente a assertiva II estiver correta.
D) Se somente a assertiva I estiver correta.
E) Se todas as assertivas estiverem corretas.
23 - De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente,
Lei N° 8.069, de 13 de julho de 1990, verificada a prática de
ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao
adolescente as seguintes medidas, exceto:
A) Internação em estabelecimento prisional.
B) Advertência e obrigação de reparar o dano.
C) Prestação de serviços à comunidade.
D) Liberdade assistida.
E) Inserção em regime de semiliberdade.
24 - De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente,
Lei N° 8.069, de 13 de julho de 1990, crianças e adolescentes
somente poderão ser encaminhados às instituições que
executam programas de acolhimento institucional,
governamentais ou não, por meio de uma Guia de
Acolhimento, expedida pela autoridade judiciária, na qual
obrigatoriamente constará, dentre outros:
I. sua identificação e qualificação completa de seus pais ou de
seu responsável, se conhecidos;
II. endereço de residência dos pais ou do responsável, com
pontos de referência;
III. nomes de parentes ou de terceiros interessados em tê-los
sob sua guarda;
IV. motivos da retirada ou da não reintegração ao convívio
familiar.
Assinale:
A) Se somente as assertivas I, II e III estiverem corretas.
B) Se somente as assertivas II, III e IV estiverem
corretas.
C) Se somente as assertivas II e III estiverem corretas.
D) Se todas as assertivas estiverem corretas.
E) Se somente a assertiva I estiver correta.

25 - De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente,
Lei N° 8.069, de 13 de julho de 1990, as entidades que
desenvolvem programas de internação devem cumprir com
algumas obrigações:
I. Promover a manutenção dos vínculos familiares e
comunitários.
II. Oferecer vestuário e alimentação suficientes e adequados à
faixa etária dos adolescentes atendidos.
III. Propiciar escolarização e profissionalização.
IV. Informar, periodicamente, o adolescente internado sobre sua
situação processual.
Assinale:
A) Se somente as assertivas I e III estiverem corretas.
B) Se somente as assertivas I e II estiverem corretas.
C) Se somente as assertivas III e IV estiverem corretas.
D) Se somente as assertivas II e III estiverem corretas.
E) Se todas as assertivas estiverem corretas.
26 - Analise com atenção as seguintes afirmações:
I. A família, como a conhecemos, é um construto natural,
estabelecida a partir de determinações fisiológicas e
genéticas.
II. Em relação à guarda monoparental, pesquisas constatam que
o não guardião muitas vezes é cerceado no seu desejo de
obter maior convivência com o filho.
III. A dependência e o abuso de álcool é um fator presente no
interior de muitas famílias em vulnerabilidade no Brasil e
representam um grande problema de saúde pública.
IV. Muitos programas tradicionais de tratamento do alcoolismo
têm como foco fatores motivacionais, explicando ao paciente
porque ele deveria se abster de beber álcool, sendo muito
eficazes por fornecerem as habilidades necessárias ao
paciente, mostrando a ele como não beber, como largar um
velho hábito e controlar sua ocorrência no futuro.
Assinale:
A) Se todas as assertivas estiverem corretas.
B) Se somente as assertivas I, II e III estiverem corretas.
C) Se somente as assertivas II e III estiverem corretas.
D) Se somente as assertivas III e IV estiverem corretas.
E) Se somente as assertivas II, II e IV estiverem corretas.
27 - Leia e analise as afirmações abaixo:
I. O Conselho Tutelar – CT - é um órgão civil criado pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente com a finalidade de
zelar pelo cumprimento dos direitos da infância e da
adolescência no espaço social existente entre o cidadão e o
juiz.
II. O Conselho Tutelar é um órgão autônomo, que não integra
o poder judiciário, e se subordina à prefeitura da localidade
em que se encontra.
III. O Conselho Tutelar é escolhido pelas autoridades locais
para executar medidas constitucionais e legais na área da
infância e adolescência.
Assinale:
A) Se todas as assertivas estiverem corretas.
B) Se somente as assertivas I e II estiverem corretas.
C) Se somente a assertiva III estiver correta.
D) Se somente as assertivas I e III estiverem corretas.
E) Se somente a assertiva I estiver correta.

28 - O Sistema Único de Saúde (SUS), criado no Brasil em
1988 com a promulgação da nova Constituição Federal,
tornou o acesso gratuito à saúde direito de todo cidadão.
Analise as afirmações sobre o SUS:
I. Não é incomum encontrar psicólogos em atividades
prioritariamente ambulatoriais individualizadas, em
hospitais e unidades de atenção básica.
II. O descompasso entre prática profissional e as
necessidades atuais no contexto do SUS ocorre,
muitas vezes, porque ainda não há um direcionamento
do profissional de psicologia para ações em saúde
pública, para práticas que ultrapassem os limites
estabelecidos pelo enquadre terapêutico de
consultório.
III. Compreende-se a reforma sanitária como um projeto,
um processo e um movimento de reforma social mais
ampla que prevê, entre outros, a luta pela efetivação
do Sistema Único de Saúde (SUS), que implica
também o cerceamento do acesso de usuários à rede
de serviços.
Assinale:
A) Se todas as assertivas estiverem corretas.
B) Se somente as assertivas I e II estiverem corretas.
C) Se somente as assertivas II e III estiverem
corretas.
D) Se somente a assertiva III estiver correta.
E) Se somente as assertivas I e III estiverem corretas.

PARTE II - PORTUGUÊS
As questões de 29 a 31 referem-se ao texto seguinte:
O que será (À flor da pele)
Chico Buarque
O que será que me dá
Que me bole por dentro, será que me dá
Que brota à flor da pele, será que me dá
E que me sobe às faces e me faz corar
E que me salta aos olhos a me atraiçoar
E que me aperta o peito e me faz confessar
O que não tem mais jeito de dissimular
E que nem é direito ninguém recusar
E que me faz mendigo, me faz suplicar
O que não tem medida, nem nunca terá
O que não tem remédio, nem nunca terá
O que não tem receita
O que será que será
Que dá dentro da gente e que não devia
Que desacata a gente, que é revelia
Que é feito uma aguardente que não sacia
Que é feito estar doente de uma folia
Que nem dez mandamentos vão conciliar
Nem todos os unguentos vão aliviar
Nem todos os quebrantos, toda alquimia
Que nem todos os santos, será que será
O que não tem descanso, nem nunca terá
O que não tem cansaço, nem nunca terá
O que não tem limite
O que será que me dá
Que me queima por dentro, será que me dá
Que me perturba o sono, será que me dá
Que todos os tremores me vêm agitar
Que todos os ardores me vêm atiçar
Que todos os suores me vêm encharcar
E todos os meus nervos estão a rogar
E todos os meus órgãos estão a clamar
E uma aflição medonha me faz implorar
O que não tem vergonha, nem nunca terá
O que não tem governo, nem nunca terá
O que não tem juízo.
29 - O sentimento que transtorna o eu lírico, mesmo sem
ser nomeado em nenhum momento, é relevado por meio de
todos esses recursos, exceto:
A) Empregam-se palavras relacionadas à suavidade e
à doçura para expressar a felicidade do amor
correspondido.
B) A ideia da ausência de controle do eu lírico sobre
suas sensações é reiterada.
C) Empregam-se palavras do campo semântico da
doença a fim de expressar as sensações físicas do
eu lírico.
D) O eu lírico descreve as sensações que a paixão lhe
provoca.
E) Certas ideias importantes para a compreensão do
sentido do texto são repetidas de diferentes
maneiras ao longo das estrofes.

30 - Os versos das linhas 16 a 18 revelam que a paixão do
eu lírico é:
A) carnavalesca
B) insatisfeita e religiosa
C) contraditória e insaciável
D) completamente serena
E) saciável em sua totalidade
31 - Das afirmações seguintes referentes aos versos das
linhas 1 a 7.
I. O eu lírico não tem controle sobre o sentimento que o
invade, ele é praticamente autônomo.
II. Os verbos SOBE, SALTA, APERTA revelam a revolta
do eu lírico com a autonomia de suas sensações.
III. O eu lírico não tem medo de revelar seus sentimentos.
A) Estão corretos apenas os itens I e II.
B) Estão corretos apenas os itens I e III.
C) Estão corretos apenas os itens II e III.
D) Todos estão corretos.
E) Está correto apenas o item I.
32 - O termo destacado nas frases “Debrucei-me na grade
de madeira carcomida” e “A queda não foi grande”,
exercem, respectivamente, as funções sintáticas de:
A) adjunto adverbial e objeto direto
B) adjunto adverbial e predicativo
C) sujeito e predicativo
D) objeto direto e predicativo
E) sujeito e aposto
33 - O hífen foi empregado corretamente em todas as
alternativas, exceto em:
A) mal-estar / semi-interno
B) anti-horário / vice-líder
C) pró-saúde / erva-doce
D) auto-avaliação / mini-saia
E) sem-teto / sub-raça
A questão 34 refere-se a tira seguinte:

34 - Das afirmações seguintes:
I. A palavra METRÔ foi empregada de forma abreviada na
tira.
II. A expressão “de guarda baixa” significa “deprimido,
sem vontade de fazer nada”.
III. Observando a expressão das personagens na tira, seria
impossível a euforia surgir nesse momento, pois a
expressão cansada da maioria das pessoas e o jeito sisudo
de alguns impedem uma reação de alegria entre os
passageiros, isolando-os.
A) Todos estão corretos.
B) Estão corretos apenas I e II.
C) Estão corretos apenas II e III.
D) Apenas I está correto.
E) Estão corretos apenas I e III.

A questão 35 refere-se a tira seguinte:

35 - Das afirmações seguintes:
I. O fato que dá conotação humorística aos quadrinhos é
Dentinho não entender que o outro se referia ao pio
diferente do Sabião-de-bico-dourado.
II. Os vocábulos PIU e PIO são formados pelo processo
denominado hibridismo.
III. O processo de formação da palavra “Sabião-de-bicodourado” é composição por aglutinação.
A) Estão corretos os itens I e II.
B) Estão corretos os itens I e III.
C) Estão corretos os itens II e III.
D) Todos estão corretos.
E) Apenas o item I está correto.
36 - Identificamos uma oração subordinada adjetiva
explicativa na seguinte alternativa:
A) Os desabrigados ouviam os noticiários divulgarem
novas enchentes.
B) O consumo de banana, que é rica em potássio,
evita as cãibras.
C) Embora fossem amigos, não se viam com
frequência.
D) Creio neste fato: que a educação é essencial.
E) Nossa certeza era que ele nos ajudaria.
37 - A concordância verbal encontra-se incorreta em:
A) Tudo era invenções de criança.
B) Meu amigo és tu.
C) Faz dias o vento sopra de madrugada.
D) Três quartos da população possuem um carro
novo.
E) Qual de nós ficará com a chave?
38 - Identifique a figura de linguagem empregada
humoristicamente na tira seguinte:

A)
B)
C)
D)
E)

metonímia
sinestesia
metáfora
prosopopeia
gradação

39 - Em todas as frases o emprego da crase é facultativo,
exceto em:
A) Já contei o fato à minha mãe.
B) O hóspede se dirigiu até à recepção.
C) Referia-se à minha colega.
D) A mãe ficou à espera da filha na porta do colégio.
E) Nenhuma das respostas anteriores
40 - Identifique a alternativa que apresenta um vocábulo
acentuado de forma incorreta de acordo com a nova
ortografia.
A) refém – juízo – cáqui
B) álcool – fusível – herói
C) nódoa – pólen – crânio
D) têxtil – platéia – ânsia
E) médium – veículo – ímpar

