
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU 

* 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 05/03/2018, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital do 
Processo Seletivo Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU, de 26/12/2017. 
 * 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!! 
 

PROCESSO SELETIVO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 PSICÓLOGO 



 

PARTE I - PSICÓLOGO 
 
01 - Considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
Lei N 8.069, de 13 de julho de 1990, assinale a alternativa 
que melhor preenche as lacunas na assertiva abaixo. 
O deferimento da tutela ____________ a prévia decretação 
da perda ou suspensão do __________________ e implica 
necessariamente o ________________________. 

A) extingue / pátrio poder / dever de curatela 
B) garante / guardião / dever de mãe 
C) auxilia / pátrio poder / dever de adoção 
D) implica / curador / direito sucessório 
E) pressupõe / poder familiar / dever de guarda 

 
02 - Considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
Lei N 8.069, de 13 de julho de 1990, assinale a alternativa 
que melhor preenche as lacunas na assertiva abaixo. 
A adoção ____________ do consentimento dos pais ou do 
representante legal do adotando, sendo _______________ 
o consentimento dos pais quando são desconhecidos ou 
quando houve _____________________________. 

A) independe / exigido / abandono de incapaz. 
B) depende / dispensado / destituição do poder familiar. 
C) depende / obrigatório / acolhimento institucional. 
D) independe / garantido / acolhimento familiar. 
E) prescinde / necessário / acordo. 

 
03 - Considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
Lei N 8.069, de 13 de julho de 1990, assinale a alternativa 
incorreta: 

A) A adoção por procuração pode ocorrer de forma 
ordinária na modalidade internacional. 

B) A adoção atribui a condição de filho ao adotado, 
com os mesmos direitos e deveres, inclusive 
sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com 
pais e parentes, salvo os impedimentos 
matrimoniais. 

C) A adoção é medida excepcional e irrevogável. 
D) Para adoção conjunta, é indispensável que os 

adotantes sejam casados civilmente ou mantenham 
união estável, comprovada a estabilidade da família. 

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

 
04 - Tendo como referência o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Lei N 8.069, de 13 de julho de 1990, analise 
as assertivas atribuindo Verdadeira (V) ou Falsa (F): 
I. A guarda confere à criança ou adolescente a condição de 
dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive 
previdenciários. (  ) 
II. 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, inclusive aos pais. (  ) 
III. A guarda pode ser Unilateral, bilateral ou compartilhada. (  ) 
Podemos afirmar que: 

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

 
 
 

05 - Segundo 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, entre outras, as seguintes medidas 
socioeducativas, exceto: 

A) advertência 
B) prestação de serviços à comunidade 
C) internação em estabelecimento prisional 
D) liberdade assistida 
E) inserção em regime de semi-liberdade 

 
06 - Assinale a alternativa incorreta. 
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 
N 8.069, de 13 de julho de 1990, o processo para a escolha 
dos membros do Conselho Tutelar: 

A) Permitirá o exercício de conselheiros que sejam 
marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro 
e genro ou nora, irmãos, no mesmo Conselho desde 
que cumpram os requisitos exigidos por lei. 

B) Será estabelecido em lei municipal. 
C) Será realizado sob a responsabilidade do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
D) Será realizado sob a fiscalização do Ministério 

Público. 
E) Ocorrerá em data unificada em todo o território 

nacional a cada 4 (quatro) anos, no primeiro 
domingo do mês de outubro do ano subsequente ao 
da eleição presidencial. 

 
07 - Tendo como referência o Estatuto do Idoso, Lei n. 
10.741, de 1º de outubro de 2003, analise as assertivas 
atribuindo Verdadeira (V) ou Falsa (F): 
I. O acolhimento de idosos em situação de risco social, por 
adulto ou núcleo familiar, caracteriza a dependência 
econômica, para os efeitos legais. 
II. Em relação ao acesso à Justiça, o Poder Público poderá 
criar varas especializadas e exclusivas do idoso. 
III. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e 
procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais 
em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade 
igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância. 
Podemos afirmar que: 

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

 
08 - Ainda segundo o Estatuto do Idoso, analise as assertivas: 
I. 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 tem como pena reclusão de 6 (seis) meses 
a 1 (um) ano e multa. 
II. Deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível 
fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, 
ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, 
sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de 
autoridade pública, tem como pena detenção de 6 (seis) 
meses a 1 (um) ano e multa. 
 
 



 

III. 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 tem como pena detenção de 6 (seis) meses a 3 
(três) anos e multa. 
Podemos afirmar que: 

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

 
09 - Assinale a alternativa que melhor preenche as lacunas 
na assertiva abaixo, de acordo com o Estatuto do Idoso. 
É assegurado ao idoso enfermo o atendimento 
______________ pela perícia médica do Instituto Nacional 
do Seguro Social - INSS, pelo serviço público de saúde ou 
pelo serviço privado de saúde, contratado ou conveniado, 
que integre o ______________________________ para 
expedição do laudo de saúde necessário ao exercício de seus 
direitos sociais e de isenção tributária. 

A) privado / Sistema Único de Assistência Social - 
SUAS 

B) exclusivo / Sistema de Justiça 
C) hospitalar / sistema médico 
D) domiciliar / Sistema Único de Saúde – SUS 
E) célere / Sistema Único de Assistência Social - 

SUAS 
 
10 - Assinale a alternativa que melhor preenche a lacuna na 
assertiva abaixo, de acordo com 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. Para ter acesso à 
gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento 
pessoal que faça prova de sua idade. 

A) Aos maiores de 60 (sessenta) anos 
B) Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos 
C) Aos maiores de 70 (setenta) anos 
D) Aos maiores de 59 (cinquenta e nove) anos 
E) Aos maiores de 64 (sessenta e quatro) anos 

 
11 - As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre 
que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou 
violados. Poderão ser aplicadas: 
I. isolada e não cumulativamente 
II. levarão em conta os fins sociais a que se destinam 
III. considerarão o fortalecimento dos vínculos familiares e 
comunitários 
Podemos afirmar que: 

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

 
12 - Quando os direitos do idoso forem ameaçados ou 
violados o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a 
requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as 
seguintes medidas, exceto: 
 
 

A) encaminhamento ao tutor do idoso, mediante termo 
de guarda. 

B) orientação, apoio e acompanhamento temporários. 
C) requisição para tratamento de sua saúde, em regime 

ambulatorial, hospitalar ou domiciliar. 
D) inclusão em programa oficial ou comunitário de 

auxílio, orientação e tratamento a usuários 
dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio 
idoso ou à pessoa de sua convivência que lhe cause 
perturbação. 

E) abrigo em entidade. 
 
13 - Conforme a legislação brasileira, os bebês podem entrar 
nas creches com poucos meses de vida, por vezes, 
permanecendo em período integral e convivendo por mais 
tempo sob os cuidados dos profissionais da educação 
infantil do que com seus pais. Logo: 

A) os pais despotencializam o educador de creche e a 
instituição. 

B) o educador de creche pode ser visto como um 
agente potente na promoção de saúde mental. 

C) os pais que não utilizam o serviço da creche 
despotencializam os bebês. 

D) os pais não se interessam pelo ambiente da creche. 
E) somente os pais são agentes potentes na promoção 

de saúde mental do bebê. 
 
14 - Considerando seus conhecimentos acerca do 
desenvolvimento do bebê, assinale a alternativa correta: 

A) Em virtude de sua imaturidade, não é 
necessariamente importante para o bebê que os pais 
dirijam a ele suas falas. 

B) O estabelecimento de um laço consistente entre um 
educador e a criança, substitui o laço materno e 
paterno da filiação. 

C) Podemos afirmar que a entrada precoce em 
ambiente institucional onde a singularidade esteja 
apagada pode servir para estimular o bebê ao 
contato social. 

D) O espeço da creche é um lugar privilegiado e 
decisivo para saúde mental de bebês e crianças 
pequenas que lá estão. 

E) O desenvolvimento da interação social do bebê só 
pode ocorrer plenamente em ambiente institucional 
escolar. 

 
15 - “Entre os 6 e os 18 meses, em concomitância com o 
Estádio do Espelho e com a constituição do eu (moi), o bebê 
vai perder a possibilidade que tinha inicialmente de 
vocalizar todos os fonemas. Ele fará uma “seleção” 
daqueles que são mais utilizados em sua língua materna. 
Essa perda é concomitante, em termos metapsicológicos, à 
queda da voz enquanto puro objeto sonoro, e equivale à 
perda de gozo necessária à encarnação da linguagem”. 
O fragmento acima apresenta uma concepção acerca do 
desenvolvimento do bebê, condizente com: 

A) a neurociência 
B) a psicologia analítica 
C) a teoria cognitiva 
D) a teoria comportamentalista 
E) a psicanálise 

 
 



 

16 - Leia com atenção e analise: 
I. A Psicoterapia Breve confunde-se com a Psicanálise por 
possuírem a mesma metodologia. 
II. A associação livre é o método adotado pela Psicoterapia 
Breve. 
III. A Psicoterapia Breve é um campo genuinamente clínico, 
portanto não pode ser realizada em instituições hospitalares. 
Podemos afirmar que: 

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

 
17 - A Psicossomática busca um entendimento da relação 
mente-corpo e dos processos de adoecimento. Leia 
atentamente e analise as assertivas abaixo, que versam sobre 
o tema: 
I. Os modelos da teoria freudiana de conversão histérica e a 
de neurose atual podem ser considerados marcos na 
evolução dos conceitos do psíquico e do somático. 
II. A Psicossomática parte da observação de distúrbios 
físicos nos quais os processos emocionais desempenham 
um papel. 
III. Freud é o criador da psicossomática, que teve em Lacan 
seu sucessor. 
Podemos afirmar que: 

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

 
18 - São Especialidades da Psicologia, reconhecidas pelo 
Conselho Federal dessa profissão, exceto: 

A) Psicopedagogia 
B) Psicologia do Esporte 
C) Psicologia do Trânsito 
D) Psicologia Cristã 
E) Psicomotricidade 

 
19 - De acordo com a Resolução CFP 007/2003, emitida 
pelo Conselho Federal de Psicologia, o Psicólogo poderá 
emitir os seguintes documentos psicológicos, exceto: 

A) Atestado Psicológico 
B) Laudo Psicológico 
C) Parecer Psicológico 
D) Declaração 
E) Atestado Biopsicossocial 

 
20 - Leia com atenção: 
A _______________________ é entendida como o 
processo técnico-científico de coleta de dados, estudos e 
interpretação de informações a respeito dos fenômenos 
psicológicos, que são resultantes da relação do indivíduo 
com a sociedade, utilizando-se, para tanto, de estratégias 
psicológicas – métodos, técnicas e instrumentos. Os 
resultados devem considerar e analisar os condicionantes 
históricos e sociais e seus efeitos no psiquismo, com a 
finalidade de servirem como instrumentos para atuar não 
somente sobre o indivíduo, mas na modificação desses 
condicionantes que operam desde a formulação da demanda 
até a conclusão do processo. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna: 
A) psicologia breve 
B) psicossomática 
C) avaliação psicológica 
D) psicanálise 
E) fenomenologia 

 
21 - Segundo o Código de Ética Profissional, são deveres 
do psicólogo: 
I. Informar, a quem de direito, os resultados decorrentes da 
prestação de serviços psicológicos. 
II. Prestar serviços profissionais em situações de 
calamidade pública ou de emergência. 
III. Levar ao conhecimento das instâncias competentes o 
exercício ilegal ou irregular da profissão. 
Podemos afirmar que: 

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

 
22 - Na realização de atendimento não eventual de criança, 
adolescente ou interdito, o psicólogo deverá: 

A) obter autorização de ao menos um de seus 
responsáveis. 

B) obter autorização de ambos os responsáveis. 
C) obter autorização de um adulto acompanhante 
D) obter autorização do professor 
E) obter declaração com assinatura da própria criança, 

adolescente ou interdito. 
 
23 - Código de Ética Profissional do Psicólogo é um 
instrumento capaz de delinear para a sociedade as 
responsabilidades e deveres do psicólogo, oferecer 
diretrizes para a sua formação e balizar os julgamentos das 
suas ações, contribuindo para o fortalecimento e ampliação 
do significado social da profissão. 
I. A atenção ao Código de Ética Profissional do Psicólogo é 
facultativo. 
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 
crítica e em consonância com os demais princípios do 
código de ética. 
III. Conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir o código de 
ética são deveres do psicólogo. 
Podemos afirmar que: 

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

 
24 - Ao psicólogo é vedado: 
I. Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, 
ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a qualquer 
tipo de preconceito quando não esteja em exercício 
profissional. 
II. Ser conivente com erros, faltas éticas, violação de 
direitos, crimes ou contravenções penais praticados por 
psicólogos na prestação de serviços profissionais. 



 

III. Utilizar ou favorecer o uso de conhecimento e a 
utilização de práticas psicológicas como instrumentos de 
castigo ou tortura. 
Podemos afirmar que: 

A) apenas II e III são verdadeiras 
B) apenas I é verdadeira 
C) apenas I e II são verdadeiras 
D) todas são verdadeiras 
E) todas são falsas castigo, tortura ou qualquer forma 

de violência. 
 
25 - Segundo o Código de Ética Profissional do Psicólogo, 
ao fixar a remuneração pelo seu trabalho, o psicólogo: 

A) Comunicará o preço ao usuário ou beneficiário até 
a metade das sessões a serem realizadas. 

B) Não necessitará comunicar o preço ao usuário ou 
beneficiário. 

C) Comunicará o preço ao usuário ou beneficiário até 
o término do trabalho a ser realizado. 

D) Comunicará o preço ao usuário ou beneficiário 
somente quando solicitado por ele. 

E) Comunicará o preço ao usuário ou beneficiário 
antes do início do trabalho a ser realizado. 

 
26 - A ___________________________ defende que o 
indivíduo passa por várias etapas de desenvolvimento ao 
longo da sua vida. O desenvolvimento é observado pela 
sobreposição do equilíbrio entre a assimilação e a 
acomodação, resultando em adaptação. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna: 

A) Fenomenologia 
B) Psicanálise 
C) Psicossomática 
D) Epistemologia Genética 
E) Psicologia Analítica 

 
27 - Para Piaget nenhum conhecimento chega do exterior 
sem que sofra alguma alteração pelo indivíduo, sendo que 
tudo o que se aprende é influenciado por aquilo que já havia 
sido aprendido. A ________________ ocorre quando a 
informação é incorporada às estruturas já pré-existentes 
nessa dinâmica estrutura cognitiva. 

A) adaptação 
B) equilibração 
C) assimilação 
D) acomodação 
E) associação livre 

  
28 - De acordo com a teoria piagetiana, ___________ 
ocorre quando o organismo se modifica de alguma maneira 
de modo a incorporar dinamicamente a nova informação. 

A) a assimilação 
B) a acomodação 
C) a associação livre 
D) a equilibração 
E) a adaptação 

 
  



 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 

Leia os seguintes versos de uma canção de Luís Gonzaga e 
Zé Dantas criada em 1953: 

Vozes da seca 
 

Seu doutô os nordestino têm muita gratidão 
Pelo auxílio dos sulista nessa seca do sertão 
Mas doutô uma esmola a um homem qui é são 
Ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão 
É por isso que pidimo proteção a vosmicê 
Home pur nóis escuído para as rédias do pudê 
Pois doutô dos vinte estado temos oito sem chovê 
Veja bem, quase a metade do Brasil tá sem cumê 
Dê serviço a nosso povo, encha os rio de barrage 
Dê cumida a preço bom, não esqueça a açudage 
Livre assim nóis da ismola, que no fim dessa estiage 
Lhe pagamo inté os juru sem gastar nossa corage 
Se o doutô fizer assim salva o povo do sertão 
Quando um dia a chuva vim, que riqueza pra nação! 
Nunca mais nóis pensa em seca, vai dá tudo nesse 
chão 
Como vê nosso distino mercê tem nas vossa mãos 

(Disponível em: 
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option= 

com_content&task=view&id=180&Itemid=103. Acesso 
em: 20/5/2015. 

 © Universal Music Publishing MGB Brasil Ltda.) 
 

29 - Das afirmações seguintes: 
I. O fato de muitas palavras da canção terem uma grafia não 
mais utilizada hoje em dia, isto é, correspondente ao 
português antigo, indica que ela foi escrita há muito tempo. 
II. Ainda que tenha sido escrita há mais de sessenta anos, ou 
seja, em 1953, a letra da canção trata de um tema 
extremamente atual. 
III. A letra da canção está escrita em uma variedade não 
padrão do português e ainda hoje muito presente na fala de 
um grande número de brasileiros. 

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

 
30 - De acordo com o texto, podemos afirmar quanto as 
características da população vitimada pela seca. 
I. Trata-se de pessoas que, embora miseráveis, mantêm seu 
orgulho pessoal e querem retribuir por meio do trabalho os 
benefícios que lhes sejam concedidos pelos governantes. 
II. Trata-se de pessoas que não trabalham e esperam que as 
autoridades públicas resolvam seus problemas por meio de 
subsídio financeiro. 
III. Trata-se de pessoas trabalhadoras, que, em razão das 
condições adversas em que se encontram, não conseguem 
prosperar apenas por meio da disposição que têm para o 
trabalho. 

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

 

A questão 31 refere-se ao poema seguinte: 
 

Cais matutino 
 

Mercado do peixe, mercado da aurora: 
Cantigas, apelos, pregões e risadas 
À proa dos barcos que chegam de fora. 
 

Cordames e redes dormindo no fundo; 
À popa estendidas, as velas molhadas; 
Foi noite de chuva nos mares do mundo. 
 

Pureza do largo, pureza da aurora. 
Há viscos de sangue no solo da feira. 
Se eu tivesse um barco, partiria agora. 
 

O longe que aspiro no vento salgado 
Tem gosto de um corpo que cintila e cheira 
Para mim sozinho, num mar ignorado. 

 

(In: Ítalo Moriconi, org. Os cem melhores poemas 
brasileiros do século.  

Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 47.) 
 

31 - Que palavras são responsáveis respectivamente, pelas 
sugestões visuais, sonoras, táteis e gustativas sobre o local? 

A) sangue, risadas, gosto, molhadas 
B) aurora, cantigas, molhadas, salgado 
C) cintila, pregões, salgado, molhadas 
D) salgado, apelos, sangue, gosto 
E) sangue, gosto, molhadas, salgado 

 
As questões 32 e 33 refere-se a tira seguinte: 

32 - Identifique a figura de linguagem presente nos 
quadrinhos 1 e 2 da tira: 

A) hipérbole 
B) metonímia 
C) eufemismo 
D) onomatopeia 
E) prosopopeia 

 
33 - Analise as seguintes afirmações sobre a comunicação 
entre as personagens. 
I. A tira produz uma realidade machista da nossa sociedade, 
em que a mulher cumpre as tarefas domésticas, enquanto o 
homem cuida de seus interesses particulares. 
II. A mulher provavelmente não entende o que o homem 
disse, porque é muito idosa e já não consegue mais se 
comunicar com eficiência. 
III. A mulher certamente ouve a campainha e entende a 
ordem do homem, mas age de maneira a deixar clara sua 
discordância em relação à atitude dele. 

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



 

34 - Identifique a alternativa cujo verbo destacado teve uso 
incorreto no particípio. 

A) Justin Bieber é expulso de sítio arqueológico após 
tentar escalar ruína maia.  

B) Guerra às drogas poderia ter prendido presidentes 
dos EUA, diz pesquisador. 

C) Morre Nicholas Winton, conhecido por ter salvo 
dos nazistas 669 crianças. 

D) Jovens transportando rifle e escopeta são presos em 
torneio de Pokémon nos EUA. 

E) Nenhuma das respostas anteriores.  
 
As questões 35 e 36 referem-se ao anúncio seguinte: 

 
 
35 - Das afirmações seguintes: 
I. A finalidade do texto é denunciar a situação da área de 
saúde daquele Estado, mostrando que o governo não destina 
mais verbas à saúde porque não prioriza essa área. 
II. Considerando a frase “Não é falta de recurso. É falta de 
prioridade”, podemos compreender através do enunciado 
principal que o governo prefere fazer uma festa popular com 
queima de fogos, a cuidar da área de saúde do Estado. 
III. A conjunção “OU” no enunciado principal apresenta 
sentido de adição. 

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 - No enunciado “Não é falta de recurso. É falta de 
prioridade”, há duas orações, que poderiam ser ligadas por 
uma conjunção, transformando-a numa única frase. Qual 
das conjunções a seguir poderia fazer a conexão das 
orações, mantendo o sentido original? 

A) pois 
B) e 
C) não só... mas também 
D) mas 
E) Nenhuma das respostas anteriores.  

37 - No período “Contanto que ele participe, pode entrar no 
nosso grupo”, a oração destacada classifica-se como: 

A) subordinada adverbial concessiva 
B) subordinada adverbial condicional 
C) subordinada substantiva subjetiva 
D) subordinada substantiva predicativa 
E) subordinada adjetiva explicativa 

 
38 - A concordância nominal está correta em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) Tristeza é proibido. 
B) As receitas seguiram anexas ao envelope. 
C) Até que custou barata a troca dos pneus! 
D) As crianças estavam meio assustadas com o barulho 

da tempestade. 
E) Naquela casa, a alegria era necessária.  

 
39 - A “ênclise” foi empregada corretamente apenas em: 

A) Sempre mandam-me notícias. 
B) O professor que assessorou-me é doutor em 

linguística. 
C) Bons ventos tragam-o! 
D) Enquanto penteava-se, assobiava alegremente. 
E) Não, respondeu-me Eunice, agora não posso ajudá-

la. 
 
40 - Observe o emprego da crase nas frases seguintes: 
I. Gota à gota, retirou o líquido da garrafa. 
II. Dificilmente, compro à prazo. 
III. Comunique nossas decisões à gerência da empresa. 
O emprego está correto: 

A) Apenas em III. 
B) Em I e III. 
C) Em II e III. 
D) Apenas em I. 
E) Em I, II e III. 

 
 


