
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO 

* 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 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* 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. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* 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. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, 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 no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 10/04/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital 
do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO, de 16/01/2017. 
 * 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!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 PSICÓLOGO 



 

PARTE I - PSICOLOGIA 
 
01 - Tendo como referência o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, 
podemos afirmar que os hospitais e demais 
estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos 
e particulares, são obrigados a: 

A) manter registro das atividades desenvolvidas, 
através de prontuários individuais, pelo prazo de 
vinte anos. 

B) manter alojamento em separado do neonato 
evitando a permanência junto à mãe.  

C) identificar o recém-nascido mediante o registro de 
sua impressão plantar e digital e da impressão 
digital da mãe, sem prejuízo de outras formas 
normatizadas pela autoridade administrativa 
competente. 

D) manter registro das atividades desenvolvidas, 
através de prontuários individuais, pelo prazo de 
quinze anos. 

E) identificar o recém-nascido mediante o registro de 
sua impressão plantar e digital, sem necessidade da 
impressão digital da mãe. 

 
02 - Tendo como referência o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, 
podemos afirmar que as gestantes ou mães que manifestem 
interesse em entregar seus filhos para adoção serão 
obrigatoriamente encaminhadas: 

A) para conversarem com casais que queiram receber 
a criança e registrar o filho como se seu fosse – 
contribuindo para a desjudicialização da adoção. 

B) ao Conselho Tutelar, entidade apta a emitir o Termo 
de Adoção.  

C) ao abrigo mais próximo, onde poderá entregar a 
criança.  

D) para atendimento psicológico a fim de oferecer-lhe 
suporte e convencê-la a permanecer com o filho. 

E) à Justiça da Infância e da Juventude.  
 
03 - Tendo como referência o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, toda 
criança ou adolescente que estiver inserido em programa de 
acolhimento familiar ou institucional: 

A) terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 3 
(três) meses. 

B) terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 6 
(seis) meses, por envio de pareceres do Conselho 
Tutelar. 

C) terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 1 
(um) ano. 

D) terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 18 
(dezoito) meses. 

E) terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 6 
(seis) meses, devendo a autoridade judiciária 
competente, com base em relatório elaborado por 
equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir 
de forma fundamentada pela possibilidade de 
reintegração familiar ou colocação em família 
substituta. 

 
 

04 - Tendo como referência o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, os 
filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por 
adoção: 

A) terão os mesmos direitos e qualificações, salvo os 
sucessórios, proibidas quaisquer designações 
discriminatórias relativas à filiação. 

B) terão os mesmos direitos e qualificações, salvo os 
patrimoniais. 

C) terão quase todos os direitos e qualificações, 
devendo-se avaliar a cada caso. 

D) terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas 
quaisquer designações discriminatórias relativas à 
filiação. 

E) terão quase todos os mesmos direitos e 
qualificações, devendo-se defini-los em testamento. 

 
05 - Tendo como referência o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, sobre o 
Poder Familiar é incorreto afirmar: 

A) qualquer condenação criminal do pai ou da mãe 
implicará a destituição do poder familiar.  

B) será exercido, em igualdade de condições, pelo pai 
e pela mãe. 

C) a falta ou a carência de recursos materiais não 
constitui motivo suficiente para a perda ou a 
suspensão. 

D) a perda e a suspensão do poder familiar serão 
decretadas judicialmente, em procedimento 
contraditório, nos casos previstos na legislação 
civil. 

E) O consentimento para adoção será dispensado em 
relação à criança ou adolescente cujos pais sejam 
desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder 
familiar. 

 
06 - Tendo como referência o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, sobre 
Guarda é  incorreto afirmar: 

A) A guarda obriga a prestação de assistência material, 
moral e educacional à criança ou adolescente, 
conferindo a seu detentor o direito de opor-se a 
terceiros, exceto aos pais. 

B) Destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser 
deferida, liminar ou incidentalmente, nos 
procedimentos de tutela e adoção, exceto no de 
adoção por estrangeiros.  

C) A guarda confere à criança ou adolescente a 
condição de dependente, para todos os fins e efeitos 
de direito, inclusive previdenciários.  

D) A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, 
mediante ato judicial fundamentado, ouvido o 
Ministério Público.  

E) O poder público estimulará, por meio de assistência 
jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o 
acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou 
adolescente afastado do convívio familiar.  

 
 
 
 
 
 



 

07 - Tendo como referência o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, sobre 
Adoção é incorreto afirmar: 

A) Em se tratando de adotando maior de doze anos de 
idade, será também necessário o seu consentimento.  

B) A adoção será deferida quando apresentar reais 
vantagens para o adotante e fundar-se em motivos 
legítimos.  

C) A adoção será precedida de estágio de convivência 
com a criança ou adolescente, pelo prazo que a 
autoridade judiciária fixar, observadas as 
peculiaridades do caso.  

D) O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos 
mais velho do que o adotando.  

E) Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do 
adotando.  

 
08 - Segundo o ECA (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), seu deferimento pressupõe a prévia 
decretação da perda ou suspensão do poder familiar e 
implica necessariamente o dever de guarda. 
O fragmento versa sobre: 

A) Acolhimento institucional 
B) Curatela 
C) Guarda Excepcional 
D) Medida de Proteção 
E) Tutela 

 
09 - As entidades de atendimento são responsáveis pela 
manutenção das próprias unidades, observadas as normas de 
planejamento e execução emanadas do órgão competente da 
Política Nacional do Idoso. As entidades que desenvolvam 
programas de institucionalização de longa permanência 
adotarão os princípios definidos no Estatuto do Idoso, 
como: 
I. preservação dos vínculos familiares. 
II. atendimento personalizado e em grandes grupos.  
III. manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em 
caso de força maior. 
Assinale: 

A) Se todas são verdadeiras. 
B) Se todas são falsas. 
C) Se apenas I e III são verdadeiras. 
D) Se apenas I e II são verdadeiras 
E) Se apenas I é verdadeira. 

 
10 - Segundo o Estatuto do idoso, 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 – recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de 
prestar assistência à saúde, sem justa causa, a pessoa idosa. 
Marque: 

A) Se apenas I e III são verdadeiras. 
B) Se todas são falsas. 
C) Se apenas I e II são verdadeiras 
D) Se todas são verdadeiras.  
E) Se apenas II é verdadeira. 

 
 
 

11 - Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades 
mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de 
saúde que lhe for reputado mais favorável. Não estando o 
idoso em condições de proceder à opção, esta será feita: 
I. pelo seu tutor, quando o idoso for interditado. 
II. pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não 
houver tempo hábil para consulta a curador ou familiar. 
III. pelo próprio médico, quando não houver curador ou 
familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o fato ao 
Ministério Público. 
Marque: 

A) Se apenas II e III são verdadeiras. 
B) Se todas são verdadeiras.  
C) Se todas são falsas. 
D) Se apenas I e II são verdadeiras 
E) Se apenas II é verdadeira. 

 
12 - Segundo o estatuto do Idoso, fica assegurada a 
gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e 
semiurbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, 
quando prestados paralelamente aos serviços regulares: 

A) Aos maiores de 60 (sessenta) anos. 
B) Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos. 
C) Apenas aos maiores de 70 (setenta) anos 
D) Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos e seu 

acompanhante. 
E) Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos e 

cônjuge. 
 
13 - Segundo o Estatuto do Idoso, aos idosos, a partir de 65 
(sessenta e cinco) anos, que não possuam meios para prover 
sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é 
assegurado, nos termos da Lei Orgânica da Assistência 
Social – Loas: 

A) o benefício mensal de até 5 (cinco) salários-
mínimos. 

B) o benefício mensal alimentar de 1 (uma) cesta 
básica. 

C) o benefício mensal de até 3 (três) salários-mínimos.  
D) aposentadoria compulsória com o último salário 

recebido. 
E) o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo. 

 
14 - De acordo com o Estatuto do Idoso, se o idoso ou seus 
familiares não possuírem condições econômicas de prover 
o seu sustento, impõe-se ao Poder Público esse provimento 
no âmbito: 

A) das medidas protetivas. 
B) do SUS. 
C) da assistência social.  
D) asilar. 
E) hospitalar. 

 
15 - Analise a assertiva e preencha a lacuna corretamente: 
“________________ desenvolveu seu trabalho com base 
marxista e era 'radical', por querer ir à raiz de todos os 
problemas e por se manter fiel a um método de compreensão 
do psiquismo humano”.  
O fragmento de texto acima versa sobre: 

A) Maslow 
B) Piaget 
C) Skinner 
D) Vygotsky 
E) Rogers 



 

16 - Já a partir dos anos vinte, ___________________ se 
inquietava com o declínio da função paterna. Esse declínio se 
traduz em uma desqualificação simbólica do pai, cujos efeitos 
imaginários se fazem notar hoje na grande dificuldade que os 
pais modernos têm em sustentar sua autoridade diante de seus 
filhos nos miúdos meandros da vida cotidiana. Acompanhamos 
ao declínio do saber parental, concomitantemente à ascensão do 
saber técnico, a princípio representado pelo discurso médico, 
mas seguido pelo discurso da educação e, mais adiante, da 
psicologia. 
O fragmento de texto acima versa sobre as ideias de: 

A) Freud 
B) Jung 
C) Piaget 
D) Winnicott 
E) Vygotsky 

 
17 - Analise as assertivas com atenção: 
I. Na clínica de bebês com base na psicanálise, observa-se com 
especial atenção a relação entre mãe e filho – se cumprem-se ou 
não entre eles os intercâmbios de modo que efetivamente 
venham se operar as transformações necessárias para a 
construção de um sujeito capaz de desdobrar suas habilidades 
em relação com o mundo e seus semelhantes.  
II. Para Piaget, as brincadeiras das crianças são instintivas e o que 
determina seu conteúdo é a herança genética que permite a 
criança se apropriar do mundo dos objetos humanos.  
III. O direito de brincar deve ser garantido pela família, pela 
sociedade em geral e pelo poder público para todas as crianças.  
Marque: 

A) Se I e III são verdadeiras. 
B) Se apenas I é verdadeira. 
C) Se II e III são verdadeiras. 
D) Se apenas II é verdadeira. 
E) Se todas são verdadeiras. 

 
18 - Analise as assertivas a seguir: 
I. Quanto as discussões relativas ao direito da pessoa 
transgênero, o Conselho Federal de Psicologia tem se 
posicionado de forma a garantir que a avaliação psicológica seja 
realizada para diagnóstico de transtorno de personalidade, 
necessário para o tratamento da pessoa trans. 
II. O Conselho Federal de Psicologia se posiciona a favor da 
despatologização das transexualidades. 
III. Ainda não há um posicionamento do Conselho Federal de 
Psicologia acerca do fenômeno social da transexualidade. 
Marque: 

A) Se apenas I é verdadeira. 
B) Se apenas II é verdadeira. 
C) Se II e III são verdadeiras. 
D) Se todas são falsas. 
E) Se todas são verdadeiras. 

 
19 - “A partir da promulgação da Lei nº 10.216, de 6 de abril de 
2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 
portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo 
assistencial em saúde mental, o Brasil entrou para o grupo de 
países com uma legislação moderna e coerente com as diretrizes 
da Organização Mundial da Saúde. (Souza, L. E. P. F. de, 2014. 
A agenda atual da Reforma Sanitária Brasileira”. Physis: Revista 
de Saúde Coletiva, 24(4), 1017-1021). 
 
 

Em consonância com o tema, analise as assertivas: 
I. A mudança indica uma reorganização da assistência 
psiquiátrica e estabelece uma gama de direitos das pessoas 
portadoras de transtornos mentais, com base na internação 
manicomial.  
II. Passou-se a regulamentar as internações involuntárias, 
colocando-as sob a supervisão do Ministério Público, órgão do 
Estado guardião dos direitos indisponíveis de todos os cidadãos 
brasileiros.  
III. O processo de mudança na assistência só terá sustentação se 
os portadores de transtornos mentais, cuidados adequadamente, 
forem excluídos da comunidade, pois representam grande risco 
ao social.  
Marque: 

A) Se apenas I é verdadeira. 
B) Se II e III são verdadeiras. 
C) Se todas são falsas. 
D) Se todas são verdadeiras. 
E) Se apenas II é verdadeira. 

 
20 - Leia e analise com atenção: 
I. O movimento da Reforma Psiquiátrica, limita-se a denunciar 
os manicômios como instituições de violências, impedindo a 
construção de uma rede de serviços e estratégias territoriais e 
comunitárias, profundamente solidárias, inclusivas e libertárias.  
II. O movimento da Reforma Psiquiátrica não teve adesão no 
Brasil. 
III. No Brasil, o movimento da Reforma Psiquiátrica se inicia 
inscrevendo-se no contexto de redemocratização do país e na 
mobilização político-social que ocorria na época. 
Assinale: 

A) Se apenas I é verdadeira. 
B) Se II e III são verdadeiras. 
C) Se todas são falsas. 
D) Se todas são verdadeiras. 
E) Se apenas III é verdadeira. 

 
21 - De acordo com o seu Código de Ética Profissional, o 
psicólogo responsável por um serviço de Psicologia informará 
ao Conselho Regional de Psicologia, que providenciará a 
destinação dos arquivos confidenciais em caso de: 

A) demissão ou exoneração. 
B) férias. 
C) interrupção do trabalho do psicólogo, por quaisquer 

motivos. 
D) extinção do serviço de Psicologia. 
E) chegada de um profissional psicólogo substituto. 

 
22 - Segundo o Código de Ética Profissional do Psicólogo e 
demais resoluções do CFP que regulamentam o exercício da 
profissão: 

A) É facultativo ao psicólogo seguir o código de ética 
profissional.  

B) É facultativo ao psicólogo, no exercício da profissão, 
manter registro no Conselho de Psicologia. 

C) É dever do psicólogo prestar serviços profissionais em 
situações de calamidade pública ou de emergência, sem 
visar benefício pessoal. 

D) Para atuar como psicólogo é suficiente atingir o grau de 
bacharelado. 

E) Para atuar como psicólogo organizacional não é 
necessário registro em Conselho de Psicologia. 

 



 

23 - De acordo com o seu Código de Ética Profissional, 
analise as assertivas: 
I. Ao psicólogo é permitido induzir à convicções de 
orientação sexual ou religiosas, quando o atendimento 
estiver direcionado a criança ou adolescentes e os pais 
manifestarem autorização escrita. 
II. Ao psicólogo é permitido o uso de conhecimento e a 
utilização de práticas psicológicas como instrumentos de 
castigo em caso de atendimento à criança ou adolescente, 
quando expressamente autorizado pelos pais ou 
responsáveis legais.  
III. Quando requisitado a depor em juízo, o psicólogo tem o 
dever de prestar as informações solicitadas, não podendo 
oferecer recusa à ordem judicial.  
Assinale: 

A) Se todas são falsas. 
B) Se apenas I é verdadeira. 
C) Se apenas II é verdadeira. 
D) Se apenas III é verdadeira. 
E) Se todas são verdadeiras. 

 
24 - De acordo com o seu Código de Ética Profissional, o 
psicólogo deverá obter autorização de ao menos um de seus 
responsáveis: 

A) Para realizar atendimento não eventual de criança, 
adolescente ou interdito. 

B) Para realizar atendimento eventual e não eventual 
de criança, adolescente ou interdito. 

C) Apenas para realizar atendimento psicoterápico de 
criança, adolescente ou interdito. 

D) Apenas para realizar atendimento de crianças, 
sendo desnecessária a autorização para atendimento 
não eventual com os adolescentes. 

E) Para qualquer atendimento com crianças e 
adolescentes. 

 
25 - Responda a questão abaixo, assinalando a alternativa 
incorreta, tendo em vista o novo Código de Ética 
Profissional do Psicólogo, que entrou em vigor no dia 27 de 
agosto de 2005. 
Ao fixar a remuneração pelo seu trabalho, o psicólogo:  

A) Levará em conta a justa retribuição aos serviços 
prestados.  

B) Levará em conta as condições do usuário ou 
beneficiário. 

C) Estipulará o valor de acordo com as características 
da atividade e o comunicará ao usuário ou 
beneficiário antes do início do trabalho a ser 
realizado. 

D) Assegurará a qualidade dos serviços oferecidos 
independentemente do valor acordado.  

E) Definirá o preço seguindo o estabelecido pela tabela 
de honorários divulgada anualmente pelo Conselho 
Federal de Psicologia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

26 - Segundo o Código de Ética Profissional do Psicólogo e 
demais resoluções do Conselho que regulamentam o 
exercício da profissão: 
I. O Psicólogo possui piso salarial definido por lei. 
II. O Psicólogo possui carga horária máxima, de 30 horas 
semanais, definida por lei. 
III. Somente profissionais de psicologia podem adquirir 
testes psicológicos no Brasil.  
Assinale: 

A) Se apenas I é verdadeira. 
B) Se apenas III é verdadeira.  
C) Se apenas II é verdadeira. 
D) Se todas são falsas. 
E) Se todas são verdadeiras. 

  
27 - Com o avanço da internet, os testes psicológicos, um 
dos principais instrumentos de trabalho dos profissionais de 
Psicologia, estão passando por um processo de banalização. 
Vários instrumentos de avaliação psicológica estão sendo 
divulgados em redes sociais. Para garantir a qualidade 
técnica desses instrumentos e o atendimento aos princípios 
éticos e dos direitos humanos, o Conselho Federal de 
Psicologia (CFP) criou, em 2003, o Sistema de Avaliação 
de Testes Psicológicos (Satepsi). De acordo com o que 
normatiza o CFP, analise as assertivas: 
I. A avaliação psicológica é uma atividade restrita a 
profissionais da Psicologia e Psicopedagogia. 
II. Os testes psicológicos são instrumentos de uso restrito a 
profissionais psicólogos. 
III. A comercialização de testes psicológicos e seu uso estão 
restritos aos psicólogos regularmente inscritos em Conselho 
Regional de Psicologia.  
Marque: 

A) Se apenas I é verdadeira. 
B) Se apenas II é verdadeira. 
C) Se apenas III é verdadeira. 
D) Se apenas II e III são verdadeiras. 
E) Se todas são falsas. 

 
28 - De acordo com o Conselho Federal de Psicologia, 
assinale a alternativa incorreta. 
O Título Profissional de Especialista em Psicologia: 

A) Constitui condição obrigatória para exercício 
profissional como Psicólogo. 

B) Pode dar-se no campo da psicologia do trânsito, 
psicologia jurídica e psicologia do esporte - sendo 
essas áreas exemplos de especialidades no âmbito 
da Psicologia. 

C) Pode ser concedido no campo da Psicomotricidade. 
D) Pode ser concedido no campo da Neuropsicologia. 
E) Exige, para a sua obtenção, que o profissional tenha 

inscrição no Conselho Regional de Psicologia há 
pelo menos 02 (dois) anos. 

 
  



 

PARTE II – PORTUGUÊS 
 
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 

João Grande sentou para espiar. Pedro Bala se afastou 
com o Professor para um canto. Queria combinar uma 
maneira de roubar a imagem de Ogum da polícia. 
Discutiram parte da noite e já eram onze horas quando 
Pedro Bala, antes de sair, falou para todos os Capitães da 
areia: 

- Minha gente, eu vou fazer um troço difícil. Se eu não 
aparecer até de manhã, vocês fica sabendo que eu tou na 
polícia e não demoro a tá no reformatório, até fugir. Ou até 
vocês me tirar de lá… 

(Jorge Amado. Capitães da areia. São Paulo: Cia. das 
Letras, 2008.) 

 
O livro Capitães da Areia, de autoria de Jorge Amado, 

foi publicado em 1937 e trata da vida de menores 
abandonados, em Salvador, Bahia. Pedro Bala é um dos 
líderes do grupo. 

No episódio narrado, uma imagem de Ogum, divindade 
cultuada em rituais religiosos afro-brasileiros, está em poder 
da polícia. Pelas leis brasileiras da época retratada na obra, 
manifestações religiosas que não fossem ligadas à igreja 
Católica eram proibidas. 
 
29 - No trecho, para obter o efeito da verossimilhança, o 
autor utilizou, na fala de Pedro Bala: 

A) A linguagem típica do nordestino. 
B) O jeito de falar típico de quem tem pouca idade. 
C) Uma linguagem diferente da norma-padrão. 
D) O jeito de falar de quem busca esconder alguma 

coisa. 
E) Uma linguagem bem mais coloquial, diferente da 

do trabalhador. 
 
30 - No trecho, há uma expressão ambígua. Assinale a 
alternativa que apresenta a expressão e também a solução 
para a ambiguidade, no contexto da narrativa. 

A) “a imagem de Ogum da polícia” / a imagem de 
Ogum que estava em poder da polícia. 

B) “com o professor para um canto” / com o professor 
para uma música. 

C) “Discutiram parte da noite” / debateram em nome 
da noite. 

D) “Uma maneira de roubar” / um jeito de furtar. 
E) “Você fica sabendo” / todos fiquem conhecendo. 

 
31 - Indique a única frase em que a colocação pronominal 
está de acordo com a norma padrão. 

A) Nunca soubemos quem roubava-nos. 
B) Que Deus acompanha-te! 
C) Agora, se ajeite e durma bem. 
D) Agora me convenci de que me enganavam. 
E) Me levantei assim que chamou-me ao telefone. 

 
32 - Leia a sinopse de um capítulo na novela “Meu 
pedacinho de chão”. A seguir, assinale a afirmação que 
apresenta uma oração subordinada adverbial temporal 
reduzida. 

 

Em Meu Pedacinho de Chão, Pituquinha (Geytsa 
Garcia) sente muita falta de Serelepe (Tomás Sampaio). 
Inconformada, ela vai atrás do menino para reclamar de sua 
ausência. 

“Antes a gente se via mais, a gente ficava mais junto, 
não é como agora!”, diz. 

“Agora eu tenho coisa pra ler, que você mesma me 
arrumou, não é verdade?”, rebate. “Teu irmão não tem mais 
livros que nem esse?”, pede. Pituca fica brava e responde: 
“Tem, mas eu não te dou!”. 

Logo depois, ela dá o dedinho para ele e eles oficializam 
o fim da amizade. Ela pega o livro de volta e deixa Lepe 
profundamente chateado. Chegando em casa, ela chora e 
conta para a mãe o que aconteceu. 
 

A) “Antes a gente se via mais […]” 
B) “Chegando em casa […]” 
C) “Agora eu tenho coisa para ler […]” 
D) “Logo depois, ela dá o dedinho para ele […]” 
E) “[…] ela vai atrás do menino para reclamar de sua 

ausência” 
 
33 - Identifique a figura de linguagem presente em: 
 

“Meu peito agora dispara 
Vivo em constante alegria 
É o amor que está aqui” 
(Carlinhos Brown e Marisa Monte) 
 

A) Comparação 
B) Hipérbole 
C) Eufemismo 
D) Antítese 
E)  Metonímia 

 
A questão 34 refere-se a tira seguinte: 

 
Folha de S. Paulo 12/10/2005 

 
34 - Das afirmações seguintes: 
I- A linguagem empregada na frase “Um labirinto é 
uma metáfora da vida” é denotativa. 
II- O emprego da palavra metáfora, no contexto, 
constitui uma metáfora. 
III- O rato associa o labirinto à metáfora da vida porque 
ambos apresentam caminhos certos e errados que podemos 
tomar durante o percurso. 
 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
B) Apenas os itens I e III estão corretos. 
C) Todos estão corretos. 
D) Apenas os itens II e III estão corretos. 
E) Apenas o item III está correto. 

 
 
 
 



 

35 - A função sintática, respectivamente, dos termos 
destacados no trecho seguinte é: 
“Agora, várias empresas estão participando de uma grande 
campanha de enfrentamento à exploração sexual de crianças 
e adolescentes. A garantia dos direitos humanos de nossa 
crianças e adolescentes é fundamental para o 
desenvolvimento do Brasil. Participe também desta 
campanha. ” 

A) Complemento nominal / objeto indireto 
B) Complemento nominal / objeto direto 
C) Objeto indireto / complemento nominal 
D) Objeto direto / objeto indireto 
E) Aposto / objeto indireto 

 
A questão 36 refere-se a tira seguinte: 
 

 
(http://sonhosdelulu.blogspot.com.br/2009_04_01_archive.

html) 
 
36 - Qual é o processo de formação da palavra TPM (2º 
quadrinho)? 

A) Derivação parassintética 
B) Derivação imprópria 
C) Derivação regressiva 
D) Composição por aglutinação 
E) Redução 

 
A questão 37 refere-se ao texto seguinte: 
 

Na turma em que 
Ele andava 
Ele era 
O menorzinho 
O mais espertinho 
O mais bonitinho 
O mais alegrinho 
O mais  
Maluquinho 

(Ziraldo. O Menino Maluquinho. São Paulo: 
Melhoramentos, 1980. P. 20-1.) 

 
37 - Para caracterizar sua personagem, Ziraldo utiliza vários 
adjetivos no seguinte grau: 

A) Superlativo relativo de superioridade. 
B) Superlativo absoluto sintético. 
C) Superlativo absoluto analítico. 
D) Superlativo relativo de inferioridade. 
E) Comparativo de superioridade. 

 
38 - Assinale a alternativa cujo termo destacado tem a 
função de predicativo do objeto. 

A) Seus dois filhos estão muito quietos. 
B) Ele permanecia agachado. 
C) O amor da minha vida é ela. 
D) Considero seu comentário infeliz. 
E) A criança continua febril. 

39 - O acento indicador de crase foi empregado 
corretamente em todas as alternativas, exceto em: 

A) A modelo se veste à Saint Laurent. 
B) À meu ver, ela está certa. 
C) De segunda a sexta-feira, às 14h, temos treino na 

escola. 
D) O acesso àqueles sites já está liberado. 
E) Seu maior desejo era ir à Inglaterra. 

 
40 - Das frases seguintes: 
I- A garota esqueceu as brigas. Preferiu lembrar só os 
bons momentos. 
II- Algumas vezes desobedeço os meus instintos. 
III- Trabalhava com afinco porque visava a uma 
promoção no final do ano. 
 

A concordância verbal está correta em: 
A) I e III 
B) II e III 
C) I e II 
D) Todas 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


