
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO 

* 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 21/08/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XIII do Edital 
do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, de 05/06/2017. 
 * 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 - PSICÓLOGO 
 
01 - “__________ começou trabalhando em análise com 
crianças; iniciou uma prática original, ao introduzir a técnica 
do jogo infantil, para ter acesso aos conflitos e fantasias, de 
uma maneira mais direta e fácil do que a comunicação verbal” 
(Bleichmar & Bleichmar, a Psicanálise depois de Freud, 1992). 
Assinale a alternativa que substitui corretamente a lacuna no 
fragmento acima: 

A) Klein 
B) Lacan 
C) Freud 
D) Skinner 
E) Piaget 

 
02 - O ________________ ocupa um lugar que Winnicott 
chama de ilusão. Diferentemente do seio, que não está 
disponível constantemente, este é conservado pela criança. Ela 
é quem gradua a distância entre ambos. Quando sente que não 
necessita dele, deixa-o de lado, e, pelo contrário, quando 
precisa dele reclama-o. As mãe, em geral, respeitam 
intuitivamente o apego de seus filhos (...)” (Bleichmar & 
Bleichmar, a Psicanálise depois de Freud, 1992). 
Assinale a alternativa que substitui corretamente a lacuna no 
fragmento acima: 

A) Complexo de Édipo 
B) Inconsciente coletivo 
C) Objeto a 
D) Imaginário 
E) Objeto transicional 

 
03 - Analise as assertivas: 
I. O desenvolvimento intelectual da criança tende para a 
inteligência formal, dependendo unicamente de fatores 
fisiológicos, segundo Piaget. 
II. Pode-se dizer que o "sujeito epistêmico" protagoniza o papel 
central do modelo piagetiano, pois a grande preocupação da 
teoria é desvendar os mecanismos processuais do pensamento 
do homem, desde o início da sua vida até a idade adulta. 
III. Piaget sustenta que a gênese do conhecimento está no 
próprio sujeito, ou seja, o pensamento lógico não é inato ou 
tampouco externo ao organismo mas é fundamentalmente 
construído na interação homem-objeto. 
Marque: 

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

 
04 - O aumento do número de famílias recasadas não é 
exclusividade do Brasil, mas uma realidade presente em 
diversos países (Soares, L.C.E.C. Pais e Mães Recasados, 
2015). 
Analise as assertivas abaixo: 
I. A família contemporânea é fruto de uma série de 
modificações sociais. 
II. As intensas modificações sofridas pela família 
contemporânea sustenta a ideia unânime de que ela brevemente 
será dissolvida. 
III. Sabe-se que o momento do divórcio do casal traz, 
necessariamente, efeitos traumáticos aos filhos. 
 

Marque: 
A) Se apenas I é correta. 
B) Se apenas II é correta. 
C) Se todas são corretas. 
D) Se todas são falsas. 
E) Se apenas III é correta. 

 
05 - Algumas características são observadas na família da 
contemporaneidade, exceto: 

A) Aumento dos lares com os dois genitores sendo 
provedores econômicos. 

B) Declínio na taxa de natalidade. 
C) Declínio na variação de gênero entre casais. 
D) Aumento da idade média ao casar-se. 
E) Crescimento do número de famílias monoparentais. 

 
06 - São modalidades de documentos psicológicos, 
definidos em Resolução do Conselho Federal de Psicologia 
(CFP), exceto: 

A) Laudo Psicológico 
B) Relatório Psicológico 
C) Atestado Psicológico 
D) Sumário Psicológico 
E) Parecer Psicológico 

 
07 - São especialidades da Psicologia, definidas em 
Resolução pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), 
exceto: 

A) Psicologia Jurídica 
B) Psicologia do Esporte 
C) Psicologia Clínica 
D) Psicomotricidade 
E) Psicologia Holística 

 
08 - Analise as assertivas: 
O Título Profissional de Especialista em Psicologia: 
I. constitui condição obrigatória para exercício profissional; 
II. atesta o reconhecimento da atuação da psicóloga ou do 
psicólogo à determinada área da especialidade; 
III. qualifica a formação do profissional. 
Marque: 

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

 
09 - De acordo com o seu Código de Ética Profissional, são 
deveres do psicólogo, exceto: 

A) Conhecer e divulgar o seu código de ética 
profissional. 

B) Receber remuneração por encaminhamento de 
serviços. 

C) Prestar serviços profissionais em situações de 
calamidade pública ou de emergência. 

D) Levar ao conhecimento das instâncias competentes 
o exercício ilegal ou irregular da profissão. 

E) Informar, a quem de direito, os resultados 
decorrentes da prestação de serviços psicológicos. 

 
 
 



 

10 - Segundo seu Código de Ética Profissional, ao fixar a 
remuneração pelo seu trabalho, o psicólogo: 

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

B) Considerará as condições do usuário ou beneficiário. 
C) Estipulará o valor de acordo com as características 

da atividade. 
D) Comunicará o preço ao usuário ou beneficiário até 

o término do trabalho a ser realizado. 
E) Assegurará a qualidade dos serviços oferecidos 

independentemente do valor acordado. 
 
11 - O psicólogo poderá intervir na prestação de serviços 
psicológicos que estejam sendo efetuados por outro 
profissional, nas seguintes situações, exceto: 

A) A pedido do profissional responsável pelo serviço. 
B) Em caso de emergência ou risco ao beneficiário ou 

usuário do serviço, quando dará imediata ciência ao 
profissional. 

C) Quando informado expressamente, por qualquer 
uma das partes, da interrupção voluntária e 
definitiva do serviço. 

D) Quando se tratar de trabalho multiprofissional e a 
intervenção fizer parte da metodologia adotada. 

E) Quando atuar dentro da mesma organização. 
 
12 - Quando requisitado a depor em juízo, o psicólogo: 
I. deve responder por escrito acerca de seu completo 
impedimento legal. 
II. poderá prestar informações, considerando o previsto no 
Código de Ética Profissional. 
III. não poderá fornecer qualquer informação à Justiça. 
Assinale: 

A) Se apenas II estiver correta. 
B) Se apenas I estiver correta. 
C) Se apenas III estiver correta. 
D) Se todas estiverem corretas. 
E) Se todas estiverem incorretas. 

 
13 - Assinale a alternativa falsa: 
As transgressões dos preceitos do Código de Ética 
Profissional constituem infração disciplinar com a aplicação 
das seguintes penalidades, na forma dos dispositivos legais 
ou regimentais: 

A) Multa. 
B) Censura pública. 
C) Suspensão do exercício profissional, por até 90 

(noventa) dias, ad referendum do Conselho Federal 
de Psicologia. 

D) Advertência. 
E) Cassação do exercício profissional, ad referendum 

do Conselho Federal de Psicologia. 
 
14 - Em caso de interrupção do trabalho do psicólogo, por 
quaisquer motivos, ele deverá zelar pelo destino dos seus 
arquivos confidenciais. Em caso de extinção do serviço de 
Psicologia, o psicólogo responsável: 
I. deverá lacrar o material e levá-lo à sua residência. 
II. informará ao Conselho Regional de Psicologia, que 
providenciará a destinação dos arquivos confidenciais. 
III. descartará o material. 
 
 

Assinale: 
A) Se apenas I estiver correta. 
B) Se apenas II estiver correta. 
C) Se apenas III estiver correta. 
D) Se todas estiverem corretas. 
E) Se todas estiverem incorretas. 

 
15 - Para realizar atendimento não eventual de criança, 
adolescente ou interdito, o psicólogo deverá: 
I. obter autorização de ao menos um de seus responsáveis. 
II. obter autorização de ambos os responsáveis. 
III. obter declaração com assinatura da própria criança, 
adolescente ou interdito. 
Assinale: 

A) Se apenas II estiver correta. 
B) Se apenas III estiver correta. 
C) Se apenas I estiver correta. 
D) Se todas estiverem corretas. 
E) Se todas estiverem incorretas. 

 
16 - O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 
8.069, de 13 de julho de 1990, é a Lei que dispõe sobre a 
proteção integral à criança e ao adolescente, sendo de 
fundamental importância para a família brasileira. Analise 
as assertivas que versam sobre essa Lei: 
I. A falta ou a carência de recursos materiais constitui 
motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder 
familiar. 
II. Será garantida a convivência da criança e do adolescente 
com a mãe ou o pai privado de liberdade, por meio de visitas 
periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses 
de acolhimento institucional, pela entidade responsável. 
III. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou 
por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, 
proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à 
filiação. 
Marque: 

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

 
17 - Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, a condenação criminal 
do pai ou da mãe: 
I. Implicará a destituição do poder familiar. 
II. Não implicará a destituição do poder familiar. 
III. Implicará a suspensão do poder familiar. 
Assinale: 

A) Se apenas II está correta. 
B) Se apenas I e II são corretas. 
C) Se todas são corretas. 
D) Se todas são falsas. 
E) Se apenas I está correta. 

 
18 - São requisitos exigidos para a candidatura a membro 
do Conselho Tutelar, de acordo com o Estatuto da Criança e 
do Adolescente: 
I. Reconhecida idoneidade moral. 
II. Escolaridade com nível superior. 
III. Residir no município. 
 



 

Assinale: 
A) Se apenas I e II estiverem corretas. 
B) Se todas são corretas. 
C) Se apenas I e III estiverem corretas. 
D) Se todas são falsas. 
E) Se apenas I estiver correta. 

 

19 - Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, os filhos, 
havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção: 
I. Terão os mesmos direitos, exceto os sucessórios 
II. Terão os mesmos direitos, exceto o direito de convivência 
familiar. 
III. Terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas 
quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. 
Assinale: 

A) Se apenas III estiver correta. 
B) Se apenas I e II estiverem corretas. 
C) Se todas são corretas. 
D) Se todas são falsas. 
E) Se apenas I estiver correta. 

 

20 - De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente: 
I. Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, 
independentemente do estado civil. 
II. Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. 
III. Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, casados ou 
em união estável. 
Assinale: 

A) Se apenas I e II estiverem corretas. 
B) Se apenas II e III estiverem corretas. 
C) Se todas são corretas. 
D) Se todas são falsas. 
E) Se apenas I estiver correta. 

 

21 - Entende-se por família extensa ou ampliada, de acordo com 
o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069, de 13 
de julho de 1990: 
I. aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da 
unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais 
a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de 
afinidade e afetividade. 
II. aquela em que se nasce e com quem se vive. 
III. aquela formada apenas pelos pais ou qualquer deles e seus 
descendentes. 
Assinale: 

A) Se apenas II estiver correta. 
B) Se todas são corretas. 
C) Se apenas I estiver correta. 
D) Se todas são falsas. 
E) Se apenas III estiver correta. 

 

22 - Ainda de acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, o poder 
familiar será exercido: 
I. prioritariamente pelos avós. 
II. prioritariamente pela mãe. 
III. em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na forma do 
que dispuser a legislação civil. 
Assinale: 

A) Se apenas III estiver correta. 
B) Se apenas II estiver correta. 
C) Se todas são corretas. 
D) Se todas são falsas. 
E) Se apenas I estiver correta. 

 

23 - Tendo como referência o Estatuto do Idoso, Lei no 10.741, 
de 1o de outubro de 2003, analise as assertivas: 
I. Todas as entidades de longa permanência, ou casa-lar, são 
obrigadas a firmar contrato de prestação de serviços com a 
pessoa idosa abrigada. 
II. O primeiro critério de desempate em concurso público será 
a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada. 
III. Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, 
gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso 
continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos 
relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. 
Assinale: 

A) Se apenas II estiver correta. 
B) Se todas são corretas. 
C) Se apenas I estiver correta. 
D) Se todas são falsas. 
E) Se apenas III estiver correta. 

 
24 - De acordo com o Estatuto do Idoso, Lei no 10.741, de 1o 
de outubro de 2003, as entidades governamentais de 
atendimento ao idoso 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) prisão domiciliar de seus dirigentes. 
B) afastamento provisório de seus dirigentes. 
C) afastamento definitivo de seus dirigentes. 
D) fechamento de unidade ou interdição de programa. 
E) advertência. 

 
25 - Segundo o Estatuto do Idoso, Lei no 10.741, de 1o de 
outubro de 2003, a assistência social aos idosos será prestada, 
de forma articulada, conforme os princípios e diretrizes 
previstos na _______________, na Política Nacional do Idoso, 
no Sistema Único de Saúde e demais normas pertinentes. 
A alternativa que melhor preenche a lacuna é: 

A) Lei Orgânica da Assistência Social 
B) Lei de Diretrizes e Bases 
C) No Estatuto da Criança e do Adolescente 
D) Resolução da Pessoa Idosa 
E) Carta Internacional do Idoso 

 
26 - O Estatuto do Idoso foi instituído, destinado a regular os 
direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a: 

A) 61 (sessenta e um) anos. 
B) 65 (sessenta e cinco) anos. 
C) 70 (setenta) anos. 
D) 60 (sessenta) anos. 
E) 75 (setenta e cinco) anos. 

 
27 - Assinale a assertiva que melhor preenche a lacuna, de 
acordo com o Estatuto do Idoso, Lei no 10.741, de 1o de outubro 
de 2003: 
É assegurada a reserva, para os idosos, nos termos da lei local, 
de ____________ das vagas nos estacionamentos públicos e 
privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir 
a melhor comodidade ao idoso. 

A) 10% (dez por cento) 
B) 5% (cinco por cento) 
C) 15% (quinze por cento) 
D) 1% (um por cento) 
E) 20% (vinte por cento) 

 



 

28 - Segundo o Estatuto do Idoso, Lei no 10.741, de 1o de 
outubro de 2003, as entidades que desenvolvam programas 
de institucionalização de longa permanência adotarão os 
seguintes princípios: 
I. Preservação dos vínculos familiares. 
II. Ajuda para dissolução dos vínculos familiares. 
III. Atendimento em pequenos grupos. 
Assinale: 

A) Se apenas II estiver correta. 
B) Se apenas I estiver correta. 
C) Se todas são falsas. 
D) Se todas são corretas. 
E) Se apenas I e III estiverem corretas. 

 
PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões de 29 e 30 referem-se ao poema seguinte: 

 
O Leitor e a Poesia 

 

Poesia 
não é o que o autor nomeia, 
é o que o leitor incendeia. 
  

Não é o que o autor pavoneia, 
é o que o leitor colha à colmeia. 
 

Não é o ouro na veia, 
é o que vem na bateia. 
 

Poesia 
não é o que o autor dá na ceia, 
mas o que o leitor banqueteia. 

(Affonso Romano de Sant´Anna. Melhores 
poemas. 3. Ed. Seleção  

de Donaldo Schuler. São Paulo: Global, 1997. p. 
150) 

 
29 - Das afirmações seguintes: 
I. Em síntese, o eu lírico nega na definição de poesia que ela 
seja aquilo que o poeta pensa ou o que ele pretende 
comunicar.  
II. Segundo o eu lírico, poesia é o que nasce efetivamente 
do contato entre o poema e o leitor. 
III. O poema é construído por meio de paralelismo sintáticos 
e semânticos. 

A) Todos os itens estão corretos. 
B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
C) Apenas os itens I e III estão corretos. 
D) Apenas os itens II e III estão corretos. 
E) Todos os itens estão incorretos. 

 
30 - No verso: 
 (Poesia) não é o que o autor nomeia 
O vocábulo sublinhado tem a função sintática de: 

A) objeto direto 
B) complemento nominal 
C) agente da passiva 
D) predicativo do sujeito 
E) objeto indireto 

 
 
 
 
 

A questão 31 refere-se a tira seguinte: 

31 - Os termos CARTUM e OBCECADO, na fala do 
desenhista, poderiam ser substituídos, respectivamente, por: 

A) piada e difamado 
B) desenho e vampiresco  
C) arte e obstinado 
D) tirinha e enganado 
E) cartão e apaixonado 

 
As questões 32 e 33 referem-se ao texto seguinte: 

 

 
Para conter a carnificina em andamento, a Polícia 

Militar interveio com um helicóptero – que foi 
simplesmente abatido pelos bandidos. Ao final do conflito, 
o número oficial era de 21 mortos (entre eles 3 PMs). A 
comoção foi amplificada pelo fato de que apenas 15 dias 
antes a cidade havia sido escolhida como sede dos Jogos 
Olímpicos de 2016. É como se na cena do filme em que o 
Bope invade o morro de helicóptero, os bandidos, em vez 
de fugir, tivessem derrubado a máquina. A realidade às 
vezes é mais estranha que a ficção. 

A situação das favelas cariocas está muito longe da 
descrita pelo filme. Enquanto na ficção o Bope sobe o 
morro, expulsa os bandidos e deixa um vácuo de poder 
ocupado pelas milícias, no mundo real, o batalhão ainda está 
muito longe de, ao menos, ter livrado as comunidades da 
violência. O Rio está recheado de zonas de tensão, com 
traficantes brigando entre si pelo controle do comércio de 
drogas e enfrentando a concorrência das milícias pelo 
domínio de vastas áreas da cidade. O tráfico não é um ator 
coadjuvante no cotidiano: ele ainda é protagonista das suas 
piores cenas. [...] 

(Maurício Svartman. Superinteressante, nov. 
2010.) 

 

32 - De acordo com o que se conhece da situação social no 
Rio de Janeiro, o que são as “milícias” a que o texto faz 
referência? 

A) São personagens típicos da ficção, presentes no 
filme. 

B) É o exército de outras regiões do país que auxiliava 
o Bope, no passado. 

C) São traficantes disfarçados, que usam carros 
oficiais e têm a imprensa a seu favor. 

D) São soldados da guarda oficial dos altos escalões do 
governo do Estado do Rio de Janeiro. 

E) São grupos de pessoas armadas (militares ou não) 
que disputam com os traficantes o domínio das 
favelas. 

 



 

33 - Sob a direção de José de Padilha, o filme “Tropa de 
Elite 2” trata da situação de violência e crise social no Rio 
de Janeiro. Em que trecho o texto lido transmite a ideia de 
que uma das soluções para a violência na cidade é atuação 
do Bope (Batalhão de Operações Especiais)? 

A) Quando descreve o número de PMs mortos em 
conflito. 

B) No 2º parágrafo, quando reconhece que ficção e 
realidade se igualam.  

C) No 1º parágrafo, quando relata que um helicóptero 
da PM foi derrubado por bandidos. 

D) No 2º parágrafo, quando afirma que “o batalhão 
ainda está muito longe de [...] ter livrado as 
comunidades da violência”. 

E) Ao sugerir que o Bope deveria usar helicóptero para 
combater traficantes. 

 
A questão 34 refere-se a tira seguinte: 
 

 
 

34 - O vocábulo SE no primeiro quadrinho desempenha no 
contexto a função de: 

A) conjunção subordinativa condicional  
B) conjunção subordinativa integrante 
C) substantivo 
D) índice de indeterminação do sujeito 
E) partícula expletiva 

 
35 - A regência verbal está correta em todas as alternativas, 
exceto em: 

A) O garoto agradou seu cãozinho o dia todo. 
B) Catarina aspirava a uma casa própria. 
C) Esse direito assiste, exclusivamente, os advogados 

de defesa. 
D) Aquelas obras visavam ao bem da população. 
E) As crianças obedeceram ao avô. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 - Observe o quadrinho a seguir: 

 
A oração “enquanto eu vou ao Banco” classifica-se no 
contexto como: 

A) subordinada adverbial consecutiva 
B) subordinada substantiva subjetiva 
C) subordinada substantiva apositiva 
D) subordinada adjetiva explicativa  
E) subordinada adverbial temporal 

 
37 - Assinale a alternativa que apresenta apenas vocábulos 
formados por derivação parassintética.  

A) empalidecer – deslealdade  
B) amanhecer – bruxaria 
C) entreter – amolecer  
D) apedrejar – engordar  
E) indispor – passatempo 

 
38 - Indique a alternativa em que o elemento mórfico 
destacado está classificado incorretamente: 

A) poeira – sufixo  
B) adulta – desinência verbal modo – temporal 
C) olhos – desinência nominal de número  
D) precisam – desinência verbal número – pessoal  
E) espalham – radical  

 
39 - Assinale a alternativa que completa corretamente o 
seguinte período: “Saboreamos um tutu ___ mineira, num 
restaurante aconchegante ___ pouca distância do hotel, mais 
ou menos ___ sete horas”. 

A) à – a – às 
B) à – à – às 
C) a – à – às 
D) a – a – as 
E) à – à – as 

 
40 - Nos versos: 
 “Alma minha gentil que te partiste 
  Tão cedo desta vida [...]” 
Identificamos a seguinte figura de linguagem: 

A) hipérbole 
B) metonímia  
C) eufemismo 
D) antítese 
E) ironia 

 
 
 


