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CÓD 123  -  PSICÓLOGO NASF3 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO 
  
 
1. Este Caderno contém a Prova Escrita Objetiva abrangendo conteúdos de Língua 
Portuguesa (20 questões) e Conhecimentos Específicos (20 questões). Verifique se 
o CADERNO tem algum erro, caso haja, comunique o (a) FISCAL DE SALA. 
2. Quando receber a FOLHA DE RESPOSTAS confira seu nome, seu número de 
inscrição e a função de opção. 
3. Assine à tinta (azul ou preta) no espaço próprio para assinatura. 
4. Use como rascunho a última folha deste CADERNO DE QUESTÕES.. 
5. A duração total da prova é de 3 horas. 
6. No período estabelecido para a realização da prova, está incluído o tempo 
necessário à transcrição das respostas para a FOLHA DE RESPOSTAS. 
7. O CADERNO DE QUESTÕES deverá ser entregue juntamente com a FOLHA DE 
RESPOSTAS. 
8. Siga as instruções abaixo para preencher a FOLHA DE RESPOSTAS. 
 

 
AO TRANSFERIR AS RESPOSTAS PARA A FOLHA DE RESPOSTAS: 

 
1 -  Use apenas caneta  esferográfica   (tinta azul ou preta) 
2 - Preencha toda área reservada à opção correspondente    resposta  
solicitada em cada questão; 
3 -  Assinale apenas uma alternativa em cada questão. Sua resposta não 
será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões 
não assinaladas ou questões rasuradas. 
4 - A FOLHA DE RESPOSTAS não deve ser dobrada, amassada ou 
rasurada. 
5 - NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 

 
9. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até a entrega da  prova pelo 
último candidato. 
10. O Gabarito Oficial será divulgado até cinco dias úteis após a realização desta prova 
objetiva no site www.conselconcursos.com.br, onde também será disponibilizado um  
exemplar deste CADERNO DE QUESTÕES. 
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1. Processo de decisão a respeito dos 
recursos humanos necessários para 
atingir os objetivos organizacionais em 
determinado período de tempo é 
caracterizado por: 
A) Gestão por competência. 
B) Recursos humanos. 
C) Seleção de pessoal. 
D) Planejamento pessoal. 
_______________________________ 

2. Para evitar que tome rumos 
indesejados, Freud preconiza o 
manejo cuidadoso da transferência 
que implica em três orientações: 
I - Deixar claro para o paciente que o 
que lhe parece novidade da 
transferência é, na verdade, um 
reflexo do passado. 
II - E, para que esta garantia se 
mantenha é preciso tomar cuidado 
para que nem amor nem hostilidade 
atinjam um grau extremo. 
III - Não negligenciar os primeiros 
sinais de aparecimento de 
transferência positiva. 

A) Somente as afirmativas I e II estão 
corretas.  

B) Somente as afirmativas I e III estão 
corretas. 

C) Somente as afirmativas II e III estão 
corretas. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 
_______________________________ 

3. A problemática do trauma e do 
masoquismo, fruto da clínica com 
pacientes neuróticos graves, aponta, 
portanto, já em Freud, uma tendência 
para outras possibilidades de manejo 
da transferência a partir dos 
problemas impostos pelas relações 
entre as diferentes instâncias 
psíquicas e pelos problemas das 
alterações do eu. É incorreto o que se 
afirma sobre esses pacientes na 
alternativa: 

A) O eu desses pacientes encontra-se 
inibido pelo supereu. 

B) Não conseguem se desviar do ego. 
C) Possuem uma organização danificada. 
D) Perderam a capacidade de síntese e 

estão dilacerados por impulsos 
mutuamente opostos. 
_______________________________ 

4. Em uma psicose, a transformação da 
realidade é executada sobre os 
precipitados psíquicos de antigas 
relações com ela — isto é, sobre os 
traços de memória, as ideias e os 
julgamentos anteriormente derivados 
da realidade e através dos quais a 
realidade foi representada na mente. 
Essa relação, porém, jamais foi uma 
relação fechada; era continuamente 
enriquecida e alterada por novas 
percepções. Assim, a psicose também 
depara com a tarefa de conseguir para 
si própria, percepções de um tipo que 
corresponda à nova realidade, e isso 
muito radicalmente se efetua 
mediante: 

A) A alucinação. 
B) Ao delírio. 
C) A delusão. 
D) A obsessão. 

_______________________________ 
5. Sabe-se que toda técnica 

psicoterapêutica precisa ter suas 
teorias e métodos bem definidos, pois 
são estes que auxiliam o psicólogo na 
condução do processo de análise. Na 
Psicoterapia Breve não poderia ser 
diferente. No entanto, o que a 
diferencia das outras práticas 
psicológicas são suas especificidades 
e estratégias de tratamento, algumas 
delas são: 

A) Objetivos e metas terapêuticas, fator 
tempo e dinâmica terapêutica. 

B) Fator tempo, planejamento e dinâmica 
terapêutica. 

C) Aliança terapêutica, planejamento e 
foco. 

D) Aliança terapêutica, fator tempo e 
congruência terapêutica. 
_______________________________ 

6. De acordo com o Código de Ética 
Profissional do Psicólogo, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta. 
I. O psicólogo, para ingressar, 
associar-se ou permanecer em uma 
organização, considerará a missão, a 
filosofia, as políticas, as normas e as 
práticas nela vigentes e sua 
compatibilidade com os princípios e 
regras deste Código. 



 

 

II. O psicólogo poderá intervir na 
prestação de serviços psicológicos, 
que estejam sendo efetuados por 
outro profissional, apenas nas 
seguintes situações: à pedido do 
profissional responsável pelo serviço e 
quando informado expressamente, por 
qualquer uma das partes, da 
interrupção voluntária e definitiva do 
serviço. 
III. Um dos princípios fundamentais do 
Código de Ética é que o psicólogo 
conheça, divulgue, cumpra e faça 
cumprir esse código. 
IV. Uma das responsabilidades do 
psicólogo é basear o seu trabalho no 
respeito e na promoção da liberdade, 
da dignidade, da igualdade e da 
integridade do ser humano, apoiado 
nos valores que embasam a 
Constituição Federal de 1988. 
V. As transgressões dos preceitos 
deste Código constituem infração 
disciplinar, com a aplicação das 
seguintes penalidades, na forma dos 
dispositivos legais ou regimentais: 
advertência; multa; censura pública; 
suspensão do exercício profissional, 
por até 30 dias, ad referendum do 
Conselho Federal de Psicologia; e 
cassação do exercício profissional, ad 
referendum do Conselho Federal de 
Psicologia.  

A) Estão corretas apenas as afirmativas 
II, III e V. 

B) Estão corretas apenas as afirmativas I 
e V. 

C) Estão corretas apenas as afirmativas I, 
III e IV. 

D) Estão corretas apenas as afirmativas II 
e III. 
_______________________________ 

7. Sobre o Núcleo de Apoio á Saúde da 
Família (NASF), informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
afirma abaixo e depois assinale a 
alternativa que apresenta a sequência 
correta. 
 
(   ) A Estratégia de Saúde da Família 
(ESF) como componente estruturante 
do sistema de saúde brasileiro tem 
provocado um importante movimento 
com o intuito de reordenar o modelo 

de atenção no SUS. O principal 
propósito da ESF é reorganizar a 
prática da atenção à saúde em novas 
bases e substituir o modelo tradicional, 
levando a saúde para mais perto da 
sociedade, com isso, melhorar o 
atendimento aos usuários. 
(   ) O NASF deve ser constituído por 
equipes compostas por profissionais 
de diferentes áreas de conhecimento, 
para atuarem no apoio e em parceria 
com os profissionais das equipes de 
Saúde da Família, com foco nas 
práticas em saúde nos territórios sob 
responsabilidade da equipe de Saúde 
da Família. 
( ) É somente a definição da 
responsabilização sobre uma clientela 
que define a equipe de referência 
( ) O apoio matricial apresenta as 
dimensões de suporte: assistencial e 
técnico-pedagógico. 
( ) Um pressuposto fundamental da 
proposta do NASF é o de que deve 
ocorrer a compreensão do que é 
conhecimento nuclear do especialista 
e do que é conhecimento comum e 
compartilhável entre a equipe de 
Saúde da Família e o referido 
especialista. Tal conhecimento, 
todavia, é sempre referencial e 
situacional. 

A) F – V – F – V – V. 
B) V – V – V – F – F. 
C) F – V – F – V – F. 
D) V – V – F – V – V. 

_______________________________ 
8. Sobre as diversas teorias e técnicas 

psicoterápicas, analise as afirmativas 
abaixo e assinale a alternativa correta. 
I. Na visão dos gestaltistas, o 
comportamento deveria ser estudado 
nos seus aspectos mais globais, 
levando em consideração as 
condições que alteram a percepção do 
estímulo. Para justificar essa postura, 
eles se baseavam na teoria do 
isomorfismo, que supunha uma 
unidade no universo, onde a parte está 
sempre relacionada ao todo. 
II. Embora o elemento central na 
compreensão dos problemas do 
indivíduo seja a cognição, a Terapia 
Cognitiva Comportamental reconhece 



 

 

a interação recíproca entre 
pensamentos, estados de humor, 
comportamento, reações físicas e o 
ambiente. 
III. Podemos afirmar que o psicodrama 
é uma abordagem que se situa na 
interface entre a arte e a ciência, 
mantendo os benefícios de ambas. Foi 
definido pelo seu criador como o 
método que estuda as verdades 
existenciais através da ação, pois em 
grego, etimologicamente, a palavra 
“drama” significa “ação”. Surgiu como 
uma reação aos métodos 
individualistas e racionalistas 
predominantes e privilegiou o estudo 
do homem em relação, como um ser 
biopsicossocial e cósmico. 
IV. Freud abandonou as perguntas no 
trabalho terapêutico com os pacientes 
e os deixou dar livre curso às suas 
ideias, observou que, muitas vezes, 
eles ficavam embaraçados, 
envergonhados com algumas ideias 
ou imagens que lhes ocorriam. A esta 
força psíquica que se opunha a tornar 
consciente, a revelar um pensamento, 
Freud denominou repressão. E 
chamou de resistência o processo 
psíquico que visa encobrir, fazer 
desaparecer da consciência, uma ideia 
ou representação insuportável e 
dolorosa que está na origem do 
sintoma. Estes conteúdos psíquicos 
localizam-se no subconsciente. 
V. A Sensibilização encoberta na 
Terapia Comportamental, consiste, 
primeiramente, em identificar os sinais 
iniciais ou estímulos, como, por 
exemplo, sinais de excitação sexual 
(uma criança com certas 
características ou uma situação 
propícia) em indivíduos com pedofilia 
ou exibicionismo. Depois disso, treiná-
los a imaginar uma cena aversiva 
(sentir náusea e vomitar; depor sobre 
seu ato na delegacia; sua família 
descobrir seu comportamento). Essa 
fantasia é usada sempre que 
estímulos iniciais são identificados, 
bloqueando a excitação e impedindo a 
grave sequência de comportamentos 
indesejáveis. Isso controla o aspecto 
emergente do problema, permitindo a 

abordagem de outras dificuldades pela 
psicoterapia. 

A) Apenas as afirmativas II, III e III estão 
corretas. 

B) Apenas as afirmativas I, III e V estão 
corretas. 

C) Apenas as afirmativas I, II e V estão 
corretas. 

D) Apenas as afirmativas I, III e IV estão 
corretas. 
_______________________________ 

9. São alguns agentes de mudanças 
mais comuns em nas diversas 
psicoterapias: 

A) Aliança de trabalho; Insight e 
Psicoeducação. 

B) Elaboração; Psicoeducação e 
Observação. 

C) Psicoeducação; Reestruturação 
Cognitiva e Insight. 

D) Questionamento socrático; 
Reestruturação Cognitiva e 
Observação. 
_______________________________ 
 

10. Sobre a Terapia Cognitiva e a Teoria 
Comportamental, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a opção 
correta. 
I. Na Terapia Cognitiva, a noção de 
que são as interpretações, e não os 
fatos em si, que trazem sofrimento ao 
indivíduo é central para compreender 
a psicopatologia. A forma como os 
eventos são percebidos é expressa 
por meio dos pensamentos 
automáticos (PA), os quais são 
pensamentos que coexistem com o 
fluxo de pensamentos mais 
inconscientes. 
II. A Terapia Cognitiva emprega 
técnicas cognitivas e 
comportamentais, podendo até ser 
usadas técnicas de outras 
abordagens, mas a escolha de cada 
uma delas deve ser feita a partir da 
conceitualização cognitiva de cada 
caso. O uso de qualquer um desses 
recursos sem a compreensão do 
funcionamento cognitivo do cliente 
implica redução da sua efetividade. 
III. Na Terapia Comportamental, 
muitos comportamentos são instalados 
pelas descrições de contingências, 



 

 

sem que o indivíduo tenha contato 
direto com estas. São as chamadas 
regras, que também controlam o 
comportamento pela descrição das 
contingências que ocorrerão se 
determinado comportamento for 
emitido. 
IV. Por meio da Terapia 
Comportamental, o paciente pode 
identificar as distorções cognitivas, 
corrigi-las e, consequentemente, 
apresentar melhora clínica; ou seja, 
com a terapia comportamental o 
paciente reavalia e corrige seus 
pensamentos. É ajudado a pensar e a 
agir de modo mais realista e adaptado 
sobre seus problemas psicológicos, 
reduzindo seus sintomas.  
V. De acordo com a Terapia Cognitiva, 
a origem dos Pensamentos 
Automáticos, disfuncionais ou não, são 
as crenças centrais ou nucleares, que 
são crenças muito arraigadas, 
precoces, supergeneralizadas e 
absolutistas em relação a si, aos 
outros e ao mundo. Elas representam 
o nível mais profundo do 
processamento cognitivo e são 
desenvolvidas a partir da infância, 
como uma tentativa de organização 
dos dados provenientes do mundo 
externo e interno. 

A) Estão corretas apenas as afirmativas 
II, III e V. 

B) Estão corretas apenas as afirmativas I, 
II e IV. 

C) Estão corretas apenas as afirmativas 
III, IV e V. 

D) Estão corretas apenas as afirmativas I, 
II e III. 
_______________________________ 

11. Freud, na primeira concepção sobre a 
estrutura e o funcionamento da 
personalidade. Essa teoria refere-se à 
existência de três sistemas ou 
instâncias psíquicas: 

A) inconsciente, subconsciente e pré-
consciente. 

B) subconsciente, pré-consciente e 
consciente. 

C) inconsciente, subconsciente e 
consciente. 

D) inconsciente, pré-consciente e 
consciente. 

_______________________________ 
12. As fases do ciclo vital da família 

dividem-se em: 
A) individuação do adulto, casamento, 

nascimento do primeiro filho, família 
com filhos pequenos, família com 
filhos adolescentes e família da 
maturidade. 

B) diferenciação, casamento, nascimento 
dos filhos, saída dos filhos e família 
madura. 

C) individuação, maturidade, casamento, 
nascimento filhos, família com filhos 
adolescentes e ninho vazio. 

D) diferenciação, maturidade, casamento, 
família com filhos, família sem filho e 
família da maturidade. 
_______________________________ 

13. Complete as lacunas abaixo e assinale 
a alternativa que dá sentido correto ao 
parágrafo. 
“Para a Psicologia, o conceito de 
aprendizagem não é tão simples. Há 
diversas possibilidades de 
aprendizagem, ou seja, há diversos 
fatores que nos levam a apresentar 
um comportamento que anteriormente 
não apresentávamos. 
_________________/_____________/
______________/_______________/ 
______________________. 
 

A) desenvolvimento cognitivo, 
crescimento físico; maturidade; 
aprendizagem. 

B) crescimento físico; descobertas; 
tentativas e erros; ensino. 

C) desenvolvimento físico; tentativas e 
erros; motivação; maturidade. 

D) crescimento físico; motivação; 
aprendizagem; tentativas e erros. 
_______________________________ 

14. A preocupação central da psicoterapia 
de base fenomenológico-existencial é: 

A) a compreensão dos processos 
psicológicos envolvidos na percepção 
em sua relação com conhecimento 
científico na psiquiatria. 

B) a análise do meio social como 
influência psicológica determinante na 
vida das pessoas. 

C) a compreensão da existência concreta 
do homem, saindo de concepções 
teóricas que são muitas vezes 



 

 

abstratas e distantes da realidade do 
paciente. 

D) o comportamento das pessoas dentro 
de determinado contexto social. 
______________________________ 
 

15. O (a) ______________ é um processo 
social que possui como forma a 
interação que implica o esforço, por 
recursos escassos ou por objetivos 
que não podem ser alcançados por 
todos, para a satisfação de suas 
necessidades. 
Assinale a alternativa que preenche de 
forma correta a lacuna acima. 

A) cooperação 
B) competição 
C) conflito 
D) conhecimento 

_______________________________ 
16. O problema da drogadição tem se 

tornado uma questão de saúde 
pública, tanto as drogas lícitas quanto 
ilícitas, apresentam dificuldades em 
sua abordagem e tratamento. Os 
sintomas psicológicos dependem do 
tipo de droga utilizada, contudo 
podemos observar comumente, certos 
padrões de comportamentos durante o 
período de abstinência. Indique a 
afirmação INCORRETA: 

A) Humor deprimido 
B) Ansiedade 
C) Alucinações visuais, táteis ou 

auditivas. 
D) TOC 

_______________________________ 
17. De acordo com os objetivos do 

Psicodrama, assinale a afirmação 
INCORRETA: 

A) Restabelecer os potenciais de 
espontaneidade/criatividade das 
pessoas; 

B) Desenvolver a percepção sobre si 
mesmo, o outro e o mundo; 

C) Promover o desempenho adequado 
dos papéis e tornar a pessoa diretor, 
autor e ator de seu próprio drama, de 
sua própria vida; 

D) Propicia o aniquilamento dos 
processos mentais geradores de 
ansiedade. 
_______________________________ 

 

18. De acordo com as fases de 
desenvolvimento de Piaget, aponte a 
alternativa correta: 

A) A fase da zona de desenvolvimento 
proximal, onde as crianças no período 
de 5 a 7 anos passam a adquirir 
maiores habilidades através da 
aprendizagem com parceiros mais 
habilitados; 

B) O estágio operacional concreto que se 
situa ente os 7 a 11 anos, marca o 
início do pensamento lógico ou 
operacional caracterizando-se por um 
período de maior interação com o 
meio social; 

C) O estágio sensório motor que vai dos 
3 aos 6 anos, a aprendizagem se 
pauta na troca com o outro, 
desenvolvendo habilidades sociais 
importantes para sua autonomia. 

D) A fase fálica, localizada entre os 6 
aos 10 anos, a criança desenvolve um 
maior período 
de aprendizagem conforme entra em 
contato com as frustrações e as 
limitações de seus desejos; 
_______________________________ 

19. O conceito, dentro da psicologia 
infantil, que trata da importância do 
papel da "mãe suficientemente boa" 
para um bom desenvolvimento infantil 
foi defendido por qual autor: 

A)  Maud Manonni 
B) Anna Freud 
C) Donald W. Winnicot 
D) Melanie Klein 

_______________________________ 
20. De acordo com o Código de Ética da 

Psicologia, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) O psicólogo baseará o seu trabalho no 
respeito e na promoção da liberdade, 
da dignidade, da igualdade e da 
integridade do ser humano, apoiado 
nos valores que embasam a 
Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. 
 

B) O psicólogo trabalhará visando 
promover a saúde e a qualidade de 
vida das pessoas e das coletividades e 
contribuirá para a eliminação de 
quaisquer formas de negligência, 



 

 

discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. 

C) O psicólogo atuará com 
responsabilidade social, analisando 
crítica e historicamente a realidade 
política, econômica, social e cultural. 

D) O psicólogo não 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 deste Código. 
 

Língua Portuguesa 
_______________________________ 

21. Quanto aos antônimos nas alternativas 
abaixo, há uma errada. Assinale-a: 

A) aberto e fechado; alto e baixo. 
B)  amor e ódio; soberba e humildade. 
C)  bonito e feio; certo e errado. 
D) bem e mau; bom e mal. 

_______________________________ 
22. Assinale a alternativa em que está 

correto o uso do acento indicativo de 
crase: 

A) vai fazer um ano que assisti à esse 
desenho. 

B)  ele se referiu às pessoas sem 
memória. 

C) refiro-me à Flora, e não à Bruna. 
D) hoje sou eu quem paga à conta. 

_______________________________ 
23. Assinale a frase gramaticalmente 

correta: 
A) Luciana não lanchou porém jantou. 
B) Brasília, que é a capital do Brasil, foi 

fundada na década de 60. 
C) não fui à aula por que estava 

chovendo. 
D)  fui ao supermercado mas não trouxe 

nada do que vocês pediram. 
_______________________________ 

24. A flexão de número incorreta é: 
A) ideia -  ideias. 
B) sagaz - sagazes. 
C) cidadão - cidadões. 
D) cânon - cânones 

_______________________________ 
25. Assinale a única alternativa incorreta 

quanto à regência do verbo: 
A) roubou o primo durante o dia. 
B) moraram na Avenida das Flores. 
C) meu amigo vingou o irmão. 

D) esqueceu de todos os momentos 
tristes. 
_______________________________ 

26.  Das frases a seguir identifique a 
palavra errada: 

A) a farmácia cerrou as portas mais cedo 
hoje. 

B) nas décadas de 30 e 40, o que se viu 
foi uma impressionante imigração de 
europeus para todas as Amércicas. 

C) nossa despensa esta vazia. 
D) a cerração é causa de acidentes nas 

estradas. 
_______________________________ 

27. Indique a frase correta referente a 
utilização do numeral: 
 

A) primeiro de janeiro. 
B) um mil reais. 
C) 3ª festa da uva. 
D) século I (século um). 

_______________________________ 
28. Complete a frase com o sinônimo: 

O que não se pode decompor 
é__________. 
 

A) intrasponível. 
B) individez 
C) indecomponível. 
D) imprevisível. 

_______________________________ 
29. Assinale a alternativa correta quanto 

ao plural:  
A) arroz - arrozes; giz - gizes. 
B) (B) refil – refils; corrimão – corrimães. 
C) pagão – pagões; degrau – degrais. 
D) cristão- cristães; capitão – capitães. 

_______________________________ 
30.  Identifique a frase com pronome 

possesivo:  
 

A) ninguém quis discutir sobre a festa de 
ontem. 

B) rasguei meu vestido na porta do seu 
carro. 

C) os jogadores do Brasil perderam o 
campeonato. 

D) a imobiliária que comprei é um pouco 
antiga. 
_______________________________ 

31. Das frases a seguir identifique a que 
constitui uma metáfora. 
 

A) esse homem é muito bondoso. 



 

 

B) depois disso voltamos pra casa. 
C) o homem que trabalha, vive melhor. 
D) na sua mente povoa só maldade. 

_______________________________ 
32. Indique os substantivos abstratos a 

partir das palavras seguintes: branco – 

feio – doce . 
 

A) brancura – feioso – doçura. 
B) brancura – feiura – doçura. 
C) escuro – bonito - salgado. 
D) escuro – feiura – doçura.  

_______________________________ 
33. A palavra amor é um substantivo? 

 
A) comum, abstrato, primitivo e simples 
B) próprio, concreto, primitivo e simples. 
C) comum, concreto, primitivo e simples. 
D) próprio, abstrato, primitivo e simples. 

_______________________________ 
34. Considere as orações: 

I.  Gostaria de compreender o 
porquê da sua nota baixa. 
II. Não vou ao 
aniversário porque tenho que estudar 
para a prova. 
As palavras destacadas são 
classificadas, respectivamente, como: 
 

A) conjunção e advérbio 
B) substantivo e conjunção. 
C) conjunção e substantivo. 
D) substantivo e advérbio. 

_______________________________ 
 

35. Substitua a expressão adverbal em 
destaque na frase por um advérbio 
equivalente.  
O motorista agiu com mestria. 
 

A) involuntariamente. 
B) impiedosamente. 
C) simultaneamente. 
D) magistralmente. 

_______________________________ 
36. Identifique as opções em que meio é 

advérbio. 
 

I. sei um meio de entrar sem pagar. 
II. rachei a tabua ao meio. 
III. Márcia saiu meio triste, mas voltou alegre. 
IV. é preciso cuidar do meio ambiente. 

Assinale a alternativa: 
 

A) apenas I e II. 
B) apenas I, II e IV. 
C) apenas III. 
D) apenas II e III. 

_______________________________ 
37.  Analise as series que tem somente 

palavras corretas: 
 

A) batismo, batizar, catequese, 
catequizar, analise, analisar. 

B) flecha, chato, xereta, cuscuz, chinelo, 
umidecer. 

C) advinhar, garage,  tristeza, prazo, 
caso, vaso. 

D) vagem, pajem, jeito, mortadela, 
largatixa, êxtase. 
_______________________________ 

 
Leia o texto abaixo e responda as 
questões de 18 a 20 
 
Preserve os bichos 
 

A Terra já conheceu inúmeras 
espécies de animais. Muitas foram 
extintas como a dos dinossauros que 
viveram no planeta por cerca de 140 
milhões de anos e desapareceram por 
consequência da queda de meteoros. 
São várias as causas da extinção de 
espécies pelo homem: caça 
indiscriminada, tráfico de animais, 
alteração do habitat através da 
destruição das matas, poluição do ar, 
da água e do solo. No Brasil, mais de 
250 espécies de animais estão 
seriamente ameaçadas. 

(Disponível em 
http://www2.uol.com.br) 
 
Nas questões 1 a 3, assinale a palavra 
que preenche corretamente a lacuna 
na frase: 
  

38. Várias espécies ______ sendo 
ameaçadas! 
A)vem 
B) vêm 
C) veem 
D) nda 

__________________________________ 
39. Várias espécies ______ sido ameaçadas! 
A) tem 
B) têm 



 

 

C) teem 
D) tém 

__________________________________ 
40. O que ocasionou o desaparecimento dos 

dinossauros? 
A) foi ocasionado pela queda de meteoros. 
B) em decorrência do tráfico de animais. 
C) pela destruição das matas 
D) poluição do ar. 

 

Boa sorte! 
 

 
 

 


