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CADERNO DE PROVA

CARGO:PSICÓLOGO – COD: S-34
Instruções

INSTRUÇÕES
01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local 
indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado com etiqueta.

02 - Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, calculadoras e etc. 
Não é permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento com respectiva identificação 
de telefone celular, bip e outros aparelhos eletrônicos. É expressamente proibido ao candidato entrar ou permanecer 
com armas no local de realização das provas. Caso o candidato detenha o porte legal de arma e esteja de posse da 
mesma, deverá entregá-la na Coordenação, buscando-a ao término das provas.

03 - Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar.

04 - A duração da prova é de 03(TRÊS) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Questões e à 
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO).

05 - Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer 
absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista. Ao sair da sala no término da prova, o 
candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado.

06 - O Caderno de Questões consta de 30 (TRINTA) questões objetivas de múltipla escolha. Leia-o atentamente e 
marque apenas uma alternativa.

07 - As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com cinco opções (A a E) e uma única resposta 
correta. 

08 - Deve-se marcar na FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO) apenas uma opção em cada questão, com caneta azul ou 
preta, SEM RASURÁ-LA, SEM AMASSÁ-LA, SEM PERFURÁ-LA. Caso contrário, a questão será anulada.

09 - Ao terminar a conferência do Caderno de Questões, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, 
o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores neste sentido. 
Inclusive, o candidato deve verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se devidamente identificado no 
Caderno de Questões na parte superior da folha.

10 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe, 
única e exclusivamente ao candidato, interpretar e decidir.

11 - É proibida a reprodução total ou parcial deste material, por qualquer meio ou processo, sem autorização expressa 
da Polis Consultoria.  Em nenhuma hipótese a Polis Consultoria informará o resultado por telefone.

12 - A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar na 
anulação da prova do candidato.

13  Para maiores esclarecimentos e acompanhamento das etapas do concurso, consulte o nosso site pelo 

endereço eletrônico: www.polisconcursos.com.br

BOA SORTE / BOA PROVA
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1) Um grupo de psicólogos, num dado espaço com atendimento multiprofissional com crianças obesas, buscou junto a essas e 
seus pais identificar diversas variáveis do funcionamento psicológico, tais como ansiedade, falta de controle na hora de comer 
e auto-estima. Além disso, através do desenho da figura humana realizado pelas crianças, buscou-se ater-se aos aspectos 
cognitivos e emocionais delas. Com isso, afirmamos que esse tipo de atuação refere-se:

a) A uma vertente de atuação psicanalítica, por ser base teórica da técnica da figura humana;
b) A uma vertente fenomenológico-existencial, mesmo que implique na busca de variáveis cognitivas, além das emocionais;
c) A uma vertente cognitivo-desenvolvimentista, por ater-se aos aspectos cognitivos e emocionais das crianças;
d) A nenhuma vertente eminentemente psicológica, por se tratar de uma atuação multiprofissional;
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

2) Pacientes portadores de HIV/AIDS tem tido atualmente uma postura de resiliência cada vez mais comum quanto ao 
enfrentamento de suas condições de portadores deste vírus (Carvalho, F.T, 2007), com maior tempo de vida 
consequentemente. Considerando isso, é possível afirmar que:

I. Nessas pessoas, os fatores de proteção prevalecem diante dos fatores de risco;
II. Por conta disso, portadores de HIV não tem desenvolvido mais a AIDS;
III. Entre os fatores de proteção promotores de resiliência estão os laços afetivos diversos e os sistemas de suporte social;
IV. Os fatores de risco não ajudam a promover a resiliência destes portadores de HIV/AIDS, quando geram, por exemplo, stress 

e, conseqüentemente, se tornam fatores de proteção;
Que itens dessa questão 2 são VERDADEIROS?
a) I e III;
b) I e II;
c) I e IV;
d) III e IV;
e) Todos;

3) Reis Filho (2007) nos coloca que os preceitos iniciais da psicanálise inviabilizavam a clínica junto ao público idoso. 
ATUALMENTE, o panorama teórico Psicanalítico, diante do sujeito idoso, indica que:

a) Ainda não é viável atender os idosos devido à dificuldade desses em retirar os investimentos libidinais de certos objetos;
b) É viável atender os idosos considerando que o inconsciente ignora uma lógica cronológica e temporal;
c) Não é viável atender os idosos diante do distanciamento entre o momento atual e as fases fálica e oral iniciais de 

desenvolvimento;
d) É viável por conta justamente da chamada inércia psíquica dos idosos;
e) Não é viável pelo fato dos idosos terem dificuldade de simbolização.

4) A atuação em uma equipe interdisciplinar se daria em uma dada unidade de saúde, pública ou privada quando um ou mais 
psicólogos...:

a) ... e demais profissionais atendem o mesmo paciente de maneira independente;
b) ... atua(m) em uma equipe que tem suas ações definidas e planejadas em conjunto;
c) ... atua(m) em uma equipe que tem suas ações definidas por uma chefia geralmente médica e executas em conjunto;
d) ... junto com demais especialistas de uma equipe discutem entre si a situação de um paciente sobre aspectos voltados a uma 

só questão e especialidade;
e) ... junto com demais especialistas de uma equipe discutem entre si a situação de um paciente sobre aspectos comuns a mais 

de uma especialidade.

5) Toneto & Gomes (2007) afirmam que o psicólogo no hospital tem dificuldades em atuar em equipe quando a linguagem desse 
psicólogo nesse hospital não é clara, nem objetiva. Para que essa situação se dê da forma contrária, é FALSO dizer que:

a) Tais dificuldades diminuem quando o psicólogo é pós-graduado, desenvolve atividades de pesquisa e participa de eventos 
científicos;

b) Há necessidade dos psicólogos hospitalares investirem em canais de comunicação que permitam divulgar e esclarecer o 
trabalho que realizam ou podem realizar em hospitais;

c) Os reducionismos profissionais e as diferenças hierárquicas são fatores que impedem o desenvolvimento da prática 
multidisciplinar;

d) É preciso que os psicólogos e as psicólogas reconheçam as implicações orgânicas no estado emocional dos pacientes, e os 
médicos acatem a relevância do psiquismo na recuperação dos pacientes;

e) Que a atuação em equipe multidisciplinar não paira mais no ideário futuro da prática hospitalar, sendo realidade geral.

6) No Brasil, o Movimento Antimanicomial teve em 1987 dois marcos, sendo um estruturante do movimento, e outro o surgimento 
de uma alternativa aos manicômios. São eles, respectivamente:

a) A vinda de Franco Basaglia, precursor da reforma psiquiátrica italiana, ao Brasil; Ministério da Previdência e Assistência Social 
aprova o Plano de Reorientação da Assistência Psiquiátrica, com objetivo de substituir hospitais psiquiátricos por rede 
ambulatorial de saúde mental;

b) II Congresso Nacional de Trabalhadores de Saúde Mental, realizado em Bauru-SP, com o lema “por uma sociedade sem 
manicômios”; Inaugura-se em São Paulo o primeiro Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do Brasil;

c) O documentário “Em nome da razão”, de Helvécio Ratton, denunciando o atendimento degradante do ‘hospício de 
Barbacena”; Inaugura-se em São Paulo o primeiro Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do Brasil;

d) Criação do Museu de Imagens do Inconsciente, no Rio de Janeiro, por Nise da Silveira; Ministério da Previdência e 
Assistência Social aprova o Plano de Reorientação da Assistência Psiquiátrica, com objetivo de substituir hospitais 
psiquiátricos por rede ambulatorial de saúde mental;

e) II Congresso Nacional de Trabalhadores de Saúde Mental, realizado em Bauru-SP, com o lema “por uma sociedade sem 
manicômios”; Surge em Barbacena as residências terapêuticas, diminuindo a influência do degradante ‘hospício de 
Barbacena”.
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7) O artigo 12 do Código de Ética Profissional do Psicólogo (2005) diz que “nos documentos que embasam as atividades em 
equipe profissional, o psicólogo registrará apenas as informações necessárias para o cumprimento dos objetivos do trabalho”. 
Este artigo está:

a) Totalmente incorreto, pois na verdade ele afirma que o psicólogo não tem o dever de colocar qualquer informação a respeito 
de sua intervenção com um dado cliente nesse documento, nesse contexto;

b) Parcialmente correto, pois na verdade ele afirma que o psicólogo deve registrar todas as informações que colher de um cliente 
neste documento, nesse contexto;

c) Parcialmente correto, pois na verdade além dos documentos que embasam a atividade profissional, o psicólogo deve 
verbalizar todas as informações do cliente para a equipe multiprofissional em qualquer situação;

d) Parcialmente correto, pois na verdade além dos documentos que embasam a atividade profissional, o psicólogo deve 
verbalizar todas as informações do cliente para a equipe multiprofissional somente conforme solicitação dos demais membros 
dessa equipe multiprofissional;

e) Totalmente correto, já que as informações completas do cliente obtidas pelo psicólogo só dizem respeito à relação cliente-
psicólogo.

8) Em sua obra Pensamento e Linguagem, Vygotsky (1993) considera que:
a) O pensamento e a palavra não são ligados por um elo primário. Ao longo da evolução do pensamento e da fala, tem início 

uma conexão entre ambos, que depois se modifica e se desenvolve;
b) O pensamento e a palavra não são ligados por um elo primário. Ao longo da evolução do pensamento e da fala, tem início 

uma conexão entre ambos, que depois não se modifica, mas se desenvolve;
c) O pensamento e a palavra são ligados por um elo primário. Ao longo da evolução do pensamento e da fala, eles mantêm a 

conexão entre ambos, que depois se modifica e se desenvolve;
d) O pensamento e a palavra são ligados por um elo primário. Ao longo da evolução do pensamento e da fala, tem início uma 

conexão entre ambos, que depois pouco se modifica e muito se desenvolve;
e) Nenhuma das respostas anteriores está correta.

9) Concepção de família segundo Bruschini (1989, p. 8): “conjunto de pessoas ligadas por laços de sangue, parentesco ou 
dependência que estabelecem entre si relações de solidariedade e tensão, conflito e afeto (...) e (se conforma) como uma 
unidade de indivíduos de sexos, idade e posições diversificadas, que vivenciam um constante jogo de pode que se cristaliza 
na distribuição de direitos e deveres”. Trata-se, a fundo, de uma concepção:

a) Do Direito Civil;
b) Sociológica;
c) Antropológica;
d) Filosófica;
e) Psicológica.

10) Segundo Scopinho (1999), ao analisar a saúde do trabalhador assalariado de máquinas que colhem de cana em relação ao 
cortador de cana que o faz manualmente, nos permite afirmar que:

I. (    ) Quando o trabalhador com máquinas que colhem cana adoece, as práticas são, predominantemente, curativas e 
direcionadas mais para a recuperação do indivíduo enquanto força de trabalho do que para a proteção de sua saúde;

II. (....) O adoecimento do trabalhador com máquinas que colhem cana se dá mais de ordem física do que psicossomática, 
mesmo ao colher cana operando máquina;

III. (....) O adoecimento do trabalhador com máquinas que colhem cana se dá tanto de ordem física quanto de ordem 
psicossomática, mesmo ao colher cana operando máquina, com prevalência da segunda.

Entre os itens apresentados é CORRETO afirmar:
a) Os itens I e II são verdadeiros;
b) Apenas o item III é verdadeiro;
c) Os itens I e III são verdadeiros;
d) Todos os itens são falsos;
e) Todos os itens são verdadeiros;

11) Dentro de uma perspectiva psicanalítica, Aberastury (1980) e Aberastury e Knobel (1981) apresentam as seguintes 
concepções de adolescência, EXCETO:

a) Momento crucial na vida do homem e constitui etapa decisiva de um processo de desprendimento;
b) Período de contradições, confuso e doloroso;
c) Momento mais difícil da vida do homem;
d) Não é um período natural do desenvolvimento. É um momento significado e interpretado pelo homem;
e) Toda adolescência leva, além do selo individual, o selo de mio cultural e histórico.

12) A alternativa que corresponde a uma das fases de um desenvolvimento de um grupo, segundo William C. Schutz, é:
a) Rejeição;
b) Aquecimento;
c) Introdução;
d) Inclusão;
e) Aquecimento.

13) Segundo Jean Piaget, quando um lactente relaciona tudo ao seu corpo está caracterizando o estágio:

a) Sensório-motor;
b) Pré-operatório;

c) Operações abstratas;
d) Operações concretas;

e) Da Identificação;
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14) No processo de hospitalização, é fundamental a existência, no hospital, de grupos de apoio a familiares conduzidos por um 
psicólogo (Romano, 1997). Porém, tal grupo tem mais eficácia na medida em que:

I. Possibilita ao psicólogo informar aos demais profissionais das carências e insatisfações dos familiares para com o 
atendimento hospitalar;

II. O psicólogo segue os mesmos passos da condução de qualquer pequeno grupo, seja ele psicoterápico ou psicodramático;
III. Garante a participação de outros profissionais do hospital no grupo;
IV. Centraliza a atenção na prática do psicólogo
V. Anima o ambiente hospitalar, com práticas recreativas.

Pode-se afirmar que a seqüência correta é:
a) F, V, F, V, V;
b) F, V, V, F, F;
c) V, V, V, F, F;
d) V, F, F, F, V;
e) F, V, V, V, F.

15) Em uma sessão ludoterápica, uma psicóloga atua com uma criança de 4 anos num quadro de encoprese, possibilitando uma 
simulação da situação de defecar com atitudes representadas com bonecos que percorriam, com freqüência, toda ordem 
orgânica e social de tal comportamento (brincar de fazer comida, comer, defecar no vaso, limpar-se e vestir-se). Tal processo 
constitui principal procedimento da abordagem:

a) Reichiana;
b) Gestáltica;
c) Psicanalítica;
d) Fenomenológica-Existencial;
e) Cognitivo-comportamental.

16) A atuação em Saúde do Trabalhador deve levar em conta, segundo Vasconcelos (2006):
a) O funcionamento do psiquismo humano em privilégio da maneira como ocorrem relações sociais de trabalho e os modos de 

produção vigentes;
b) Tanto o funcionamento do psiquismo humano quanto a maneira como ocorrem relações sociais de trabalho e os modos de 

produção vigentes;
c) Prever as causas das doenças a partir de determinadas ocupações;
d) O privilégio da maneira como ocorrem relações sociais de trabalho, sem priorizar os modos de produção vigentes;
e) Tanto o privilégio da maneira como ocorrem relações sociais de trabalho quanto à forma como ocorrem os modos de 

produção vigentes;

17) Bastos (2004) nos diz que o ambiente familiar, para a criança em desenvolvimento:
I. Apresenta-se como um fluxo de práticas e rotinas, dentro do qual são socializados e construídos significados culturais e 

padrões de interação que se tornam o material de que é feito o estilo singular de cada família e cada pessoa;
II. Consiste num contexto único de desenvolvimento de todos os domínios de desenvolvimento;
III. Permite o domínio do conjunto complexo de habilidades e aptidões, conceitos e significados, em todos os domínios de 

desenvolvimento.

Conforme as afirmações anteriores, está EQUIVOCADO o item:
a) I e II;
b) Somente o I;
c) Somente o II;
d) Somente o III;
e) Todos os itens.

18) Na abordagem sistêmica, a ênfase da terapia familiar é colocada:
I. No membro da família, portador do sintoma, e na patologia de suas relações com os outros membros da família.
II. Na liberação das possibilidades não utilizadas ou infra-utilizadas do grupo familiar, acionando mecanismos já presentes no 

próprio sistema.
III. Na recuperação da homeostase perdida, através de recursos de regulação externos ao sistema familiar.
IV. No tratamento do sintoma do paciente a partir de sistemas teóricos abrangentes.

É possível então afirmar que:
a) Somente o item II está correto;
b) Os itens I e II estão incorretos;
c) Somente o item IV está correto;
d) Os itens I e III estão corretos;
e) Nenhum item está correto;

19)  “Os psicólogos devem ter como objetivos a transformação da realidade, a partir dos conhecimentos teóricos e técnicos da 
teoria adotada e do projeto político que se propõem concretizar, a partir de seus valores e das condições da sociedade em 
que se inserem.” Esta é a conceituação sobre a ética profissional do psicólogo, na abordagem:

a) Psicanalítica;
b) Sócio-histórica;
c) Construcionista;
d) Fenomenológico-existencial;
e) Nenhuma das alternativas anteriores.
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20) Carl Rogers considera que o desenvolvimento de uma capacidade terapêutica no grupo consiste em:
a) Participantes que apresentam história de vida mais sofrida e que apresentam habilidade natural e espontânea para tratar o 

sofrer e a dor dos outros de forma simplifica, útil e terapêutica;
b) Participantes mais maduros que apresentam habilidade natural e espontânea para tratar o sofrer e a dor dos outros de forma 

simplifica, útil e terapêutica;
c) Que todos os participantes têm habilidade natural, porém não espontânea, para tratar o sofrer e a dor dos outros de forma 

simplifica, útil e terapêutica;
d) Alguns participantes que apresentam habilidade natural e espontânea para tratar o sofrer e a dor dos outros de forma 

simplifica, útil e terapêutica;
e) Que somente o terapeuta pode escolher participantes para desenvolver a habilidade para tratar o sofrer e a dor dos outros 

dentro do grupo;

21) Análise as afirmações abaixo  e assinale a alternativa correta:
I. A  transmissão  perinatal através  da placenta é responsável  por 75  a 80% dos casos de AIDS pediátrica, esta situação esta 

associada ao aumento da  transmissão vertical CD4 elevado ou normal;  
II. Os municípios  que já  recebem incentivos referentes a equipes  de projetos similares  ao PSF, de acordo com a portaria no.

1.348/GM, de 18 de  novembro  de 1999, e Incentivos de descentralização de Unidades de Saúde da FUNASA, de acordo 
com  Portaria no. 1502/GM, de 22 de agosto de 2002, terão valores  correspondentes incorporados a seu PAB fixo a partir da 
publicação do teto financeiro do bloco da  Atenção Básica; 

III. Segundo  a Lei orgânica da Saúde, é da competência da esfera municipal  de governo promover a articulação  com os órgãos 
educacionais e de fiscalização do exercício profissional, bem como com  entidades representativas de formação de recursos 
humanos na área  da saúde; 

a) Todas estão corretas;
b) Somente a II esta correta; 
c) Somente a I e II estão corretas;
d) Somente a II e III estão corretas;
e) Somente a I esta correta.

22) Assinale V para as verdadeiras e F para as falsas:
(  ) A atuação  integrada à rede municipal de equipes de saúde  da família e agentes comunitários  de saúde garante  um 

acréscimo percentual ao montante de recursos do PAB transferido às instâncias  locais; 
(  ) Os percentuais de acréscimo ao PAB não são cumulativos quando a população coberta pelo PSF e pelo PACS ou por  

estratégias  similares  for a mesma;
(  ) Coeficiente de letalidade é o coeficiente que permite aferir a gravidade de determinada doença; 
(  ) As parafilias  classicamente são conhecidas como  desvios ou perversões sexuais; 
(   ) Todas as doenças  transmissíveis encontram-se com quadro  de tendência decrescentes  apesar de que ainda constituem 

–se num dos principais problemas da saúde pública; 

Assinale  a alternativa correta:
a) V,V,V,V,V;
b) F,F,F,F,F,F;
c) V,V,V,V,F; 
d) V,V,V,F,F;
e) F,F,F,V,V

23) Considere, abaixo, as doenças  sexualmente transmissíveis (DST)  que correspondem  a um dos problemas de saúde 
pública mais comum em todo mundo. Correlacione as DST relacionadas com seus respectivos agentes abaixo:

1- Cancro mole                         
2- Donavanose                          
3- Linfogranuloma venéreo        
4- Sífilis                                      
5- Herpes genital simples          
(    ) calymmatobacterium granulomatis
(    ) Haemophilus ducreyi
(    ) treponema pallidum
(    ) chlamydia trachomatis
(    ) HSV

Com base nesta  correlação, a alternativa que apresenta a sequência correta é :
a) 2, 1, 4,3,5; 
b) 2,1, 4, 5, 3;
c) 3,1,2,4, 5;
d) 1,2, 4,5,3;
e) 1,2,3, 4,5;
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24) Em relação ao Plano de reorganização da hipertensão arterial e diabetes mellitus assinale V para as verdadeiras e F para 
as falsas:

(  ) O objetivo deste plano é  reduzir o número  de atendimentos na atenção básica de saúde; 
(   ) As ações por meio das quais esta sendo implantado este plano é a capacitação de profissionais para atenção  secundária 
e terciária; 
(  ) O objetivo  deste plano  é reduzir o número de aposentadorias precoces; 
(   ) As  ações por meio das quais esta sendo implantado este plano é a confirmação diagnóstica dos casos suspeitos e início 

da terapêutica; 
(   ) O objetivo deste plano é reduzir o número de internações;

Assinale a alternativa correta:
a) V,V,V,V,V;
b) V,F,V,V,F;
c) F,F,V,V,V;
d) F,F,V,V,F;
e) F,V,F,F,V.

25) Análise as alternativas abaixo:
( 2  ) As doenças infecciosas e parasitárias deixaram  de ser a principal    causa de morte  no Brasil;
( 2 ) Epidemias explosiva apresenta uma rápida progressão  até  atingir  a incidência máxima num curto espaço de tempo; 
( 2 ) Em relação  as doenças de notificação  compulsória a ocorrência de agravo inusitado à saúde deve ser notificado, 

independente de constar na Lista nacional de doenças e agravos de notificação Compulsória,  da  Portaria do Ministério da 
Saúde no. 5 de 21 de fevereiro de 2006; 

( 2 ) Uma  das prioridades do Pacto de gestão, conforme definido  na Portaria / GM no.  399, de 22/02/2006 é estabelecer as 
diretrizes para gestão do SUS, com ênfase no planejamento centrado no gestor  e na regionalização; 

( 2 ) O transtorno  misto de ansiedade  e depressão  inclui pacientes com sintomas de ansiedade e depressão  sem que  
nenhum  dos dois conjuntos de sintomas  considerados  separadamente  seja suficientemente  intenso  que justifique  um 
diagnóstico. Nesse transtorno , alguns sintomas autonômicos(tremor, palpitação,  boca seca, dor de estômago) podem 
estar presentes, mesmo que de forma intermitente. 

O somatório das afirmativas verdadeiras é:
a) 6;
b) 8;
c) 10;
d) 4; 
e) 2.

TEXTO – PARA AS QUESTÕES DE 26 a 30

APELO

Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de casa. Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta, bom chegar tarde, 
esquecido na conversa de esquina. Não foi ausência por uma semana: o batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a 
imagem de relance no espelho.
Com os dias, Senhora, o leite primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos: a pilha de jornais ali no chão, 
ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era um corredor deserto, até o canário ficou mudo. Para não dar parte de 
fraco, ah, Senhora, fui beber com os amigos. Uma hora da noite eles se iam e eu ficava só, sem o perdão de sua presença a todas 
as aflições do dia, como a última luz na varanda.
E comecei a sentir falta das pequenas brigas por causa do tempero da salada — meu jeito de querer bem. Acaso é saudade, 
Senhora? Às suas violetas, na janela, não lhes poupei água e elas murcham. Não tenho botão na camisa. Calço a meia furada. 
Que fim levou o saca-rolhas? Nenhum de nós sabe, sem a Senhora, conversar com os outros: bocas raivosas mastigando. Venha 
para casa, Senhora, por favor.
(TREVISAN, Dalton. Apelo. In: BOSI, Alfredo, org. O conto brasileiro contemporâneo. São Paulo: Cultrix/Edusp. 1975, p. 190)

26) Uma análise da forma como o texto  está construído nos leva a reconhecê-lo como um texto predominantemente:
a) Descritivo, através do qual se atribui qualidade aos lugares e às pessoas que compõem a cena.
b) Expositivo, em que alguns fenômenos são identificados, definidos e exemplificados.
c) Narrativo, organizado em seqüências temporais e com indicação circunstancial de lugar.
d) Dissertativo, com predominância de um tom crítico e taxativamente persuasivo.
e) Instrucional, que incita à ação; daí a força imperativa dos verbos.

27) Como ocorre nos textos das cartas em geral, é muito atuante na linguagem desta (texto):
a) A função emotiva, de que é um bom exemplo a frase “Que fim levou o saca-rolhas?”
b) A função conativa, em expressões como “Venha para casa, Senhora, por favor”.
c) A exploração de frases argumentativas, como “Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de casa”.
d) O discurso indireto, como “Às suas violetas, na janela, não lhes poupei água e elas murcham”.
e) O emprego de apostos, como na frase “Para não dar parte de fraco, ah, Senhora, fui beber com os amigos”.
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28) O autor desta carta tem como principal objetivo:
a) Informar sobre a família, parabenizando a mulher pela viagem de férias que ela está fazendo.
b) Reforçar um vínculo de afeto, prometendo fidelidade eterna à mulher.
c) Convencer a mulher a voltar para casa, porque ele não agüenta mais a sua ausência.
d) Falar sobre a necessidade de uma empregada doméstica, para cuidar da organização da casa.
e) Demonstrar gratidão, solidariedade e confiança na imparcialidade da mulher.

29) Os termos destacados nas alternativas abaixo indicam uma circunstância adverbial de lugar, EXCETO em:
a) “Não foi ausência por uma semana: o batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho.”
b) ”Com os dias, Senhora, o leite primeira vez coalhou.”
c) “A notícia de sua perda veio aos poucos: a pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada.”
d) “Às suas violetas, na janela, não lhes poupei água e elas murcham.”
e) “Venha para casa, Senhora, por favor.”

30) A pluralização dos substantivos destacados só NÃO obriga a flexão do verbo em:
a) “A notícia de sua perda veio aos poucos: a pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada.”
b) “Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de casa.”
c) “Venha para casa, Senhora, por favor.”
d) “Não foi ausência por uma semana: o batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho.”
e) “Toda a casa era um corredor deserto, até o canário ficou mudo.”







