
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ 

* 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 13/03/2017, 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 001/2016 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ, de 11/11/2016; e de acordo com os prazos 
determinados pelo Edital de Retificação no 003/2017, 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 – PSICÓLOGO 
 
01 - “Diante do esgotamento da fase de diagnósticos e 
avaliações desse fracasso, somos compelidos a rever 
explicações tímidas, que não têm dado base para 
intervenções radicais” (2009. A reconfiguração da escola: 
entre a negação e a afirmação de direitos). 
Analise as assertivas que versam sobre a temática 
introduzida no fragmento acima: 
I. A origem social do aluno não guarda nenhuma relação 
com o fracasso escolar. 
II. As políticas do Estado brasileiro têm avançado no sentido 
de superar a lógica reprovação-retenção, e já é possível ver 
a diminuição do fenômeno denominado fracasso escolar em 
nosso país. 
III. Temos avançado em diagnosticar o fracasso: sabemos 
mais sobre que alunos fracassam, sua origem social, étnica, 
racial geográfica, analisamos as distinções de gênero. 
Assinale: 

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

 
02 - Pode-se considerar que o Fracasso Escolar: 

A) surgiu no Brasil e, posteriormente, foi diagnosticado 
em outros países, especialmente na América Latina. 

B) é um problema já superado pela ampliação do 
programa da merenda escolar. 

C) é consequência da má nutrição da classe 
trabalhadora. 

D) é efeito apenas da desestruturação familiar que 
assola o Brasil. 

E) é também efeito da democratização da escola. 
 
03 - Leia e analise as assertivas que versam sobre temas 
atuais da interface Psicanálise e Educação: 
I. Pode-se destacar um problema atual na educação: o saber 
tem se deslocado do pai para a Ciência. 
II. Há um ideal de felicidade proposto às crianças que coloca 
os pais em dificuldades para defrontar seus filhos com 
regras e limites. 
III. Na medida em que a função paterna só pode ser exercida 
com a presença de um indivíduo masculino, ela desapareceu 
com a enorme incidência de divórcios. 
Assinale: 

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

 
04 - Para Vygotsky, o bom ensino é aquele que está à frente do 
desenvolvimento cognitivo e o dirige. Analogamente, a única 
boa aprendizagem é aquela que está avançada em relação ao 
desenvolvimento. A interação social que leva à aprendizagem 
deve ocorrer dentro daquilo que ele chama de: 

A) equilibração 
B) zona de desenvolvimento proximal 
C) condicionamento operante 
D) sublimação 
E) transferência 

05 - “… a ascensão da infância ao primeiríssimo plano 
enquanto conceito e preocupação específicos é contemporâneo 
ao progressivo declínio do poder do pai na família e na 
sociedade” (2010. Betts, J.A.) 
No decorrer da História, a criança: 

A) tem ocupado diferentes posições nas expectativas dos 
pais e perante a sociedade. 

B) tem ocupado posições semelhantes nas expectativas 
dos pais e um lugar imutável na sociedade. 

C) tem sempre ocupado um lugar especial enquanto 
sujeito de direitos e enquanto cidadã. 

D) sempre ocupou um lugar marginalizado. 
E) tem ocupado semelhantes posições nas expectativas 

dos pais, porém lugares diferentes na sociedade. 
 
06 - “Nesta perspectiva, só há aprendizagem (aumento de 
conhecimento) quando o esquema de assimilação sofre 
acomodação. (…) O mecanismo de aprender de uma pessoa é 
sua capacidade de reestruturar-se mentalmente buscando novo 
equilíbrio (novos esquemas de assimilação para adaptar-se à 
nova situação). O ensino deve ativar este mecanismo. Contudo, 
esta ativação deve ser compatível com o nível (período) de 
desenvolvimento cognitivo do aluno e o desequilíbrio”. 
(Moreira, M. A. Aprendizagem significativa: um conceito 
subjacente). 
Falamos da teoria de que importante teórico? 

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

 
07 - “O desenvolvimento cognitivo não pode ser entendido 
sem referência ao contexto social, histórico e cultural em que 
ocorre. Para ele, os processos mentais superiores (pensamento, 
linguagem, comportamento voluntário) têm sua origem em 
processos sociais; o desenvolvimento cognitivo é a conversão 
de relações sociais em funções mentais” (Moreira, M. A. 
Aprendizagem significativa: um conceito subjacente). 
Falamos da teoria de que importante teórico? 

A) Skinner 
B) Pavlov 
C) Vygotsky 
D) Jung 
E) Lacan 

 
08 - Analise com atenção as assertivas e, em seguida, atribua 
verdadeiro (V) ou falso (F): 
I. Segundo Vygotsky, a aprendizagem é um processo que 
ocorre por processos denominados de estímulo-resposta. 
II. Para Piaget o aluno é o receptor das informações 
direcionadas pelo professor, sendo esse um papel passivo que 
cabe ao estudante no processo ensino/aprendizagem. 
III. A Epistemologia Genética é uma teoria do 
desenvolvimento criada por Piaget, que tem seu fundamento 
mais importante na ZDP (Zona de Desenvolvimento Proximal). 
Assinale: 

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



 

09 - “A Psicologia vem atuando como protagonista 
histórica da luta antimanicomial e pela garantia dos 
Direitos Humanos e de políticas públicas de atenção à 
saúde mental”. (2015, CFP). 
I. O Conselho Federal de Psicologia vem se posicionando 
contra a Reforma Psiquiátrica por entender que as condições 
de confinamento do paciente psiquiátrico em instituições de 
saúde são degradantes. 
II. No Brasil, em 2001, foi criada uma lei que dispõe sobre 
a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 
transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em 
saúde mental, o que representou um avanço no movimento 
da Luta Antimanicomial. 
III. Até a atualidade não se evidenciam avanços de nenhuma 
espécie no Brasil, no que se refere ao movimento da 
Reforma Psiquiátrica. 
Assinale: 

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

 
10 - Leia com atenção e analise: 
I. O Conselho Federal de Psicologia, é uma entidade a qual 
o profissional de psicologia poderá se filiar, não sendo ainda 
obrigatória a inscrição para o exercício profissional. 
II. As conferências nacionais de saúde têm desempenhado 
papel irrelevante nos avanços alcançados pela saúde pública 
brasileira, haja vista as bases para a criação do SUS terem 
se estabelecido na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 
1986, e depois terem se consolidado na Constituição 
Federal de 1988.   
III. Os psicólogos, através de seu Conselho Federal, 
preferiram não se posicionar quanto ao debate da redução 
da maioridade penal, reafirmando posicionamento neutro 
relativo a essa problemática. 
Assinale: 

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

 
11 - O Conselho Federal de Psicologia – CFP é uma 
autarquia de direito público, com autonomia administrativa 
e financeira, cujos objetivos, além de regulamentar, orientar 
e fiscalizar o exercício profissional, como previsto na Lei 
5766/1971, regulamentada pelo Decreto 79.822, de 17 de 
junho de 1977, deve promover espaços de discussão sobre 
os grandes temas da Psicologia que levem à qualificação dos 
serviços profissionais prestados pela categoria à sociedade. 
O CFP: 
I. É órgão central do Sistema Conselhos. 
II. Tem sede e foro no Distrito Federal. 
III. Possui jurisdição em todo o território nacional. 
Assinale: 

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

12 - De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente 
- ECA, criança e o adolescente têm o direito de ser educados 
e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento 
cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, 
educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos 
integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos 
agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou 
por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, 
educá-los ou protegê-los. 
Tendo como referência o ECA, considera-se castigo físico: 

A) tratamento cruel ou degradante, como conduta ou 
forma cruel de tratamento em relação à criança ou 
ao adolescente que os humilhe. 

B) tratamento cruel que ridicularize. 
C) tratamento degradante que ameace gravemente. 
D) ação cruel e humilhante que leve a atendimento 

médico. 
E) ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada 

com o uso da força física sobre a criança ou o 
adolescente que resulte em sofrimento físico ou 
lesão. 

 
13 - De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente 
– ECA: 
I. 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. 
II. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui 
motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder 
familiar. 
III. A condenação criminal do pai ou da mãe 
necessariamente implicará a destituição do poder familiar. 
Assinale: 

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

 
14 - Leia as assertivas que versam sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente: 
I. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser 
reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente, no 
próprio termo de nascimento, por testamento, mediante 
escritura ou outro documento público, qualquer que seja a 
origem da filiação. 
II. Na colocação em família substituta, sempre que possível, 
a criança ou o adolescente será previamente ouvido por 
equipe interprofissional, respeitado seu estágio de 
desenvolvimento e grau de compreensão sobre as 
implicações da medida, e terá sua opinião devidamente 
considerada. 
III. A colocação em família substituta admitirá transferência 
da criança ou adolescente a terceiros somente se 
devidamente autorizado pelo Conselho Tutelar da Criança e 
do Adolescente. 
Assinale: 

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

 



 

15 - Segundo o ECA, a colocação em família substituta não 
se fará: 

A) mediante curatela 
B) mediante guarda 
C) mediante tutela 
D) mediante adoção 
E) mediante consentimento do adolescente colhido em 

audiência, quando se tratar de maior de 12 (doze) 
anos de idade. 

 
16 - A colocação em família substituta estrangeira constitui 
medida excepcional, somente admissível na modalidade de: 

A) guarda 
B) tutela 
C) guarda provisória 
D) tutela 
E) adoção 

 
17 - Assinale a alternativa incorreta. 
De acordo com o ECA, a guarda: 

A) precede o momento de adoção, sendo obrigatória na 
adoção por estrangeiros. 

B) obriga a prestação de assistência material, moral e 
educacional à criança ou adolescente 

C) confere a seu detentor o direito de opor-se a 
terceiros, inclusive aos pais. 

D) destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser 
deferida, liminar ou incidentalmente, nos 
procedimentos de tutela e adoção. 

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

 
18 - O deferimento da ___________ pressupõe a prévia 
decretação da perda ou suspensão do ___________ e 
implica necessariamente o dever de ___________. 
A alternativa que melhor completa as lacunas é: 

A) guarda – poder familiar - adoção 
B) tutela – poder familiar - guarda 
C) guarda – pátrio poder - proteção 
D) curatela – pátrio poder - adoção 
E) guarda – poder familiar - tutela 

 
19 - O idoso goza de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata a lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por 
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para 
preservação de sua saúde física e mental e seu 
aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em 
condições de liberdade e dignidade. O Estatuto do Idoso é 
destinado a regular os direitos assegurados às pessoas: 

A) com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 
B) com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) 

anos. 
C) com idade igual ou superior a 70 (setenta) anos. 
D) com idade igual ou superior a 62 (sessenta e dois) 

anos. 
E) com idade igual ou superior a 75 (setenta e cinco) 

anos. 
 
 
 

20 - É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e 
do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta 
prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e 
à convivência familiar e comunitária. A garantia de 
prioridade compreende: 
I. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 
relacionadas com a proteção ao idoso. 
II. Viabilização de formas alternativas de participação, 
ocupação e convívio do idoso com as demais gerações. 
III. Prioridade no recebimento da restituição do Imposto de 
Renda. 
Assinale: 

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

 
21 - Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições 
econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao Poder 
Público esse provimento: 

A) no âmbito da assistência social. 
B) no âmbito da assistência comunitária. 
C) no âmbito do SUS. 
D) no âmbito asilar. 
E) no âmbito da hospitalização do idoso. 

 
22 - Assinale a alternativa que melhor completa a lacuna, no 
fragmento de texto abaixo: 
É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por 
intermédio ________________________________, 
garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto 
articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, 
promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a 
atenção especial às doenças que afetam preferencialmente 
os idosos. 

A) do Sistema Único de Assistência Social – SUAS 
B) do Sistema Único de Saúde – SUS 
C) do Conselho Nacional do Idoso 
D) do Conselho Tutelar 
E) da assistência comunitária 

 
23 - Analise as assertivas com atenção, tendo em vista o 
Estatuto do Idoso: 
I. Ao idoso internado ou em observação é vedado o direito 
a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as 
condições adequadas para a sua permanência em tempo 
integral, segundo o critério médico. 
II. Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino 
formal serão inseridos conteúdos voltados ao processo de 
envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de 
forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos 
sobre a matéria. 
III. É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde 
pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. 
Assinale: 

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



 

24 - 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 2 (dois) salários-mínimos. 
B) o benefício mensal de 1/2 (meio) salário-mínimo. 
C) o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo. 
D) o benefício mensal de até 3 (três) salários-mínimos. 
E) aposentadoria compulsória, recebendo até 5 (cinco) 

salários-mínimos. 
 
25 - De acordo com o seu Código de Ética Profissional, o 
psicólogo: 
I. Trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de 
vida das pessoas e das coletividades. 
II. Contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de 
negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. 
III. Encaminhará a profissionais ou entidades habilitados e 
qualificados demandas que extrapolem seu campo de 
atuação. 
Assinale: 

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

 
26 - São deveres fundamentais dos psicólogos, exceto: 

A) Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, 
ideológicas, religiosas, de orientação sexual quando 
autorizado por responsável legal da pessoa atendida. 

B) Prestar serviços profissionais em situações de 
calamidade pública ou de emergência, sem visar 
benefício pessoal. 

C) Fornecer, a quem de direito, na prestação de 
serviços psicológicos, informações concernentes ao 
trabalho a ser realizado e ao seu objetivo 
profissional. 

D) Zelar para que a comercialização, aquisição, doação, 
empréstimo, guarda e forma de divulgação do 
material privativo do psicólogo sejam feitas 
conforme os princípios do código de ética 
profissional. 

E) Levar ao conhecimento das instâncias competentes 
o exercício ilegal ou irregular da profissão, 
transgressões a princípios e diretrizes do código de 
ética profissional do psicólogo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 - Analise as assertivas: 
I. Ao psicólogo é permitido receber comissões, empréstimos, 
doações ou vantagens outras de qualquer espécie, além dos 
honorários contratados, assim como intermediar transações 
financeiras. 
II. O psicólogo poderá receber, pagar remuneração ou 
porcentagem por encaminhamento de serviços. 
III. Quando participar de greves ou paralisações, o 
psicólogo garantirá que as atividades de emergência não 
sejam interrompidas. 
Assinale: 

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

 
28 - Ao fixar a remuneração pelo seu trabalho, o psicólogo 
não deve: 

A) Levar em conta a justa retribuição aos serviços 
prestados e as condições do usuário ou beneficiário. 

B) Estipular o valor cobrado de acordo com as 
características da atividade. 

C) Comunicar ao usuário ou beneficiário o valor do 
serviço antes do início do trabalho a ser realizado. 

D) Condicionar a qualidade dos serviços oferecidos ao 
valor acordado. 

E) Assegurar a qualidade dos serviços oferecidos 
independentemente do valor acordado. 

 
 
  



 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 
A questão 29 refere-se a tira seguinte: 

 
29 -  Podemos identificar na fala da mãe de Suriá no 
primeiro quadrinho a seguinte figura de linguagem: 

A) prosopopeia 
B) sinestesia 
C) metonímia 
D) hipérbole 
E) antítese 

 
A questão 30 refere-se a tira seguinte: 

 
 
30 - A oração “de que o vovô nunca acorda antes do meio-
dia” (3º quadrinho) classifica-se como: 

A) subordinada substantiva completiva nominal 
B) subordinada substantiva objetiva indireta 
C) subordinada substantiva objetiva direta 
D) subordinada substantiva subjetiva 
E) subordinada adjetiva explicativa 

 
 

31 - Assinale a alternativa cujo emprego do vocábulo 
destacado está incorreto: 

A) Era um chefe democrático, ao invés de autoritário. 
B) Vou embora senão chegarei atrasada. 
C) Quer saber aonde pode ir.  
D) Comeu correndo afim de chegar mais cedo. 
E) Ele fez a cirurgia há cerca de dois anos. 

 
As questões 32 e 33 referem-se a canção seguinte: 
 

Geração Coca-Cola 
Quando nascemos fomos programados 
A receber o que vocês 
Nos empurraram com os enlatados 
Dos USA., de 9 às 6 
 
Desde pequenos nós comemos lixo 
Comercial e industrial 
Mas agora chegou nossa vez 
Vamos cuspir de volta o lixo em cima  

[de vocês 
 
Somos os filhos da revolução 
Somos burgueses sem religião 
Somos o futuro da nação 
Geração Coca-Cola 
 
Depois de vinte anos na escola 
Não é difícil aprender 
Todas as manhas do seu jogo sujo 
Não é assim que tem que ser 
 
Vamos fazer nosso dever de casa 
E aí então vocês vão ver 
Suas crianças derrubando reis 
Fazer comédia no cinema com as suas leis 

Renato Russo. Geração Coca-Cola.  
Intérprete: Legião Urbana. 

Em: Legião Urbana. EMI Music, 1985. Faixa 6. 
 
32 - Das afirmações seguintes: 
I. Segundo o eu lírico, a sociedade considera o jovem de sua 
geração fácil de ser manipulado, passivo, submetido à 
cultura importada dos Estados Unidos. 
II. O eu lírico se refere a esse grupo como “Geração Coca-
Cola” porque Coca-Cola é uma das marcas mais conhecidas 
da indústria estadunidense, além de ser uma das mais 
exportadas para todo o mundo. 
III. O eu lírico se dirige a um interlocutor por meio do 
pronome “vocês” que se refere a uma pessoa específica. 

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

 
33 - A função sintática da oração destacada no período 
“Quando nascemos fomos programados” é: 

A) oração subordinada adverbial causal  
B) oração subordinada adverbial final 
C) oração subordinada adjetiva restritiva 
D) oração subordinada adjetiva explicativa  
E) oração subordinada adverbial temporal 



 

A questão 34 refere-se a tira seguinte: 

 
 
34 - A ironia na tirinha se deve ao fato de: 

A) A plateia bater palmas para que o urso Kurtz toque 
novamente. 

B) As pessoas saberem que Kurtz é o urso tocador de 
tuba mais aplaudido do mundo. 

C) Um urso tocar tuba e ser o mais aplaudido do 
mundo.  

D) Kurtz ser o urso tocador de tuba mais aplaudido do 
mundo porque toca mal. 

E) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
35 - Leia a piada seguinte: 

Uva 
Afinal, tudo na vida passa. Até a uva passa. 

Domínio Popular. 
 O humor nessa piada é produzido a partir da 
palavra “passa” que: 

A) adquire um duplo sentido, funcionando como verbo 
e substantivo 

B) passa a ter o mesmo significado nas duas orações 
C) se une à palavra vida adquirindo outro significado 
D) se junta ao título para produzir sentido 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
36 - A função morfológica do SE na frase “Vão-se os anéis, 
ficam os dedos” é de: 

A) partícula integrante do verbo 
B) partícula expletiva 
C) partícula apassivadora 
D) pronome reflexivo 
E) conjunção subordinativa 

 
37 - Nas frases a seguir, identifique aquela cuja verbo 
destacado expressa mudança de estado. 

A) No futuro, os pais e os filhos viverão juntos. 
B) Antigamente, os pais ficavam sozinhos com a saída 

dos filhos. 
C) Hoje, os filhos são companheiros dos pais por mais 

tempo. 
D) Nos Estados Unidos, as casas se tornam 

multigeracionais. 
E) Neste ano, nevou algumas vezes na região Sul do 

Brasil. 
 

38 - Identifique a alternativa cujo emprego da vírgula indica 
a supressão do verbo. 

A) Na descida até a casa, caminhamos em silêncio. 
B) Decidi ter mais qualidade de vida, ou seja, vou parar 

de fumar. 
C) No anúncio, um convite: não se reprima. 
D) Ela ama aquele rapaz, mas não é correspondida. 
E) Estas informações, disse ela, não são verdadeiras.  

 
39 - Assinale a alternativa cujas vocábulos exemplificam o 
processo de formação “composição por aglutinação”. 

A) embora | vinagre 
B) cana-de-açúcar | beija-flor 
C) afago | alcance  
D) acariciar | esfriar 
E) descanso | antebraço 

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

A) Fábio prefere carne de boi a mariscos. 
B) Os bombeiros responderam ao chamado 

rapidamente. 
C) Eu perdoei o garoto. 
D) O depoimento do porteiro implicou o zelador no 

ocorrido. 
E) O porteiro atendeu os repórteres.  

 
 


