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Prefeitura Municipal de 

Itamarati de Minas – MG 

Concurso Público nº 01/2012 
 

 

 

 
CADERNO DE PROVAS 

 
Nome do Candidato N.ºde Inscrição 

  

Cargo Pretendido Assinatura do Candidato 

PSICÓLOGO 
 

 
Senhor(a) Candidato(a), 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO. 
 
Antes de iniciar a prova, leia com atenção as instruções seguintes: 
 

1. Conferir se o caderno de provas recebido se refere ao cargo pretendido; 
2. Preencha neste Caderno de Provas, de forma legível e à caneta, o seu nome completo e o número de 

sua inscrição; 
3. A Folha de Respostas será entregue durante a realização da Prova e deverá ser imediatamente 

assinada, na presença do fiscal de sala; 
4. Será distribuída folha de rascunho para anotações e marcações; 
5. Assine este Caderno de Provas, a Folha de Respostas e a Lista de Presença, todos à caneta; 
6. Não será permitido, durante as provas, qualquer espécie de comentário, consultas ou a utilização de 

calculadoras, telefones celulares, aparelhos eletrônicos, etc.; 
7. Deixe sobre a mesa apenas a carteira de identidade, caneta esferográfica azul ou preta, lápis e 

borracha; 
8. Ao terminar a Prova, transcreva as respostas assinaladas neste Caderno para a Folha de Respostas, à 

caneta; 
9. Recomendamos máxima atenção no preenchimento da Folha de Respostas, pois não haverá 2ª via; 
10. Não dobre, não amasse e não rasure a Folha de Respostas, ela é a sua prova; 
11. Será anulada a questão que contiver rasuras, estrelinhas, mais de 1(uma) resposta assinalada, 

nenhuma resposta assinalada ou resposta não assinalada à caneta, na Folha de Respostas; 
12. Ao final da prova deverão ser devolvidos ao Fiscal de Provas a Folha de Respostas e este 

Caderno, devidamente preenchidos e assinados. 
13. Caso queira entrar com recurso haverá um exemplar das provas com a Comissão do Concurso, a partir 

de segunda-feira, no horário de funcionamento da Prefeitura. Se desejar copie a questão na sua folha 
de rascunho; 

14. A prova terá duração máxima de 3 (três) horas. 
15. O candidato só poderá sair de sala após 60 minutos do início da prova; 
16. Os três últimos candidatos deverão sair juntos da sala, por medida de segurança; 
17. Será dado um aviso quando estiver faltando 30 minutos para o término do horário de prova; 
18. Na folha de respostas há uma frase a ser transcrita com sua letra habitual. Não esqueça de fazer a 

transcrição. 
19. Qualquer dúvida ou necessidade dirija-se direta e exclusivamente ao Fiscal de Provas. 
 

A Máxima Auditoria, Consultoria e Treinamentos Ltda. deseja a você uma  
BOA PROVA!
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
1. Segundo a Lei 8080/90, é princípio que norteia as ações e serviços de saúde que 
integram o SUS: 
 

a) Universalidade de acesso, entendida como um conjunto articulado e contínuo das 
ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada 
caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 

b) Preservação da autonomia dos grupos na defesa de sua integridade física e 
intelectual; 

c) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer 
espécie; 

d) Integralidade de assistência em níveis administrativos. 
 
2. De acordo com a Lei 10.216 de 06/04/2001, são direitos da pessoa portadora de 
transtorno mental, EXCETO:  
 

a) Ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração; 
b) Ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou 

não de sua hospitalização involuntária; 
c) Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas 

necessidades; 
d) Ser tratada, obrigatoriamente, em serviços comunitários de saúde mental. 
 
3. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica (Lei 10.216/2001): 
 

I. Internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário ou dos 
familiares; 

II. Internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido 
de terceiro; 

III. Internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. 
 

a) Somente as opções II e III estão corretas; 
b) Apenas a opção II é correta; 
c) As opções I e III estão incorretas; 
d) Todas as opções estão corretas. 
 
4. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) no Art. 112, verificada a 
prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente 
as seguintes medidas, EXCETO: 
 

a) Advertência, inserção em regime de semi-liberdade; 
b) Obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade; 
c) Liberdade assistida; internação em estabelecimento prisional; 
d) Advertência, qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. 
 
5. São características da entrevista estruturada:  
 

a) Liberdade de perguntas para o entrevistado; 
b) As questões obedecem a uma ordem hora rígida, hora flexível; 
c) A entrevista é adaptada a estrutura do entrevistado; 
d) Estabelecimento prévio de um roteiro de perguntas. 
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6. Considerando o ECA, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira e 
assinale a opção CORRETA: 
 
1. Guarda 
2. Tutela 
3. Adoção 
 
( ) é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando 

esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural 
ou extensa. 

( ) 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. 

( ) seu deferimento pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder 
familiar e implica necessariamente o dever de guarda. 

( ) instituto destinado, em geral, a regularizar posse de fato  existente sobre o menor, 
podendo este ser criança ou adolescente. 

 
a) 1; 2; 3; 2; 
b) 1; 3; 2; 1; 
c) 3; 1; 2; 1; 
d) 2; 1; 3; 3. 
 
7. Segundo Freud em seu texto “A perda da realidade na neurose e na psicose”, 
todas as alternativas abaixo estão incorretas, EXCETO:  
 
a) Na neurose o ego, em sua dependência da realidade, suprime um fragmento do id (da 

vida instintual). Assim, para uma neurose o fator decisivo seria a predominância do id; 
b) Na psicose o ego, a serviço do id, se afasta de um fragmento da realidade. Para uma 

psicose o fator decisivo seria a predominância da influência da realidade; 
c) Na psicose a perda de realidade estaria necessariamente presente, ao passo que na 

neurose, essa perda seria evitada; 
d) Tanto a neurose quanto a psicose são, pois, expressão de uma rebelião por parte do 

ego contra o mundo externo, de sua indisposição ou incapacidade a adaptar-se às 
exigências da realidade. 

 
8. Segundo Bleger em “Temas de Psicologia: Entrevista e Grupos” (1995), todas as 
alternativas abaixo estão corretas, EXCETO:  
 
a) A entrevista pode ser fechada, onde as perguntas já estão previstas, assim como a 

ordem e a maneira de formulá-las; 
b) Com relação aos benefícios, a entrevista fechada possibilita uma investigação mais 

ampla e profunda da personalidade do entrevistado e a entrevista aberta permite uma 
melhor comparação sistemática dos dados; 

c) Na entrevista aberta o entrevistador tem ampla liberdade para as perguntas e 
intervenções;  

d) A entrevista é um instrumento fundamental do método clínico e é, portanto, uma 
técnica de investigação científica em psicologia. 
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9. De acordo com Neumann (2010) os principais critérios de uma avaliação de 
projetos sociais estão elencados abaixo (1 a 5). Relacione a primeira coluna de 
acordo com a segunda:  
 
1. Eficácia 
2. Eficiência 
3. Efetividade 
4. Equidade 
5. Sustentabilidade 
 
( ) Capacidade de contribuir para a redução das desigualdades  e da exclusão social. 
( ) Cumprimento e alcance das metas e objetivos propostos. 
( ) Uso otimizado, com economia e qualidade, dos bens e recursos empregados na 

execução das ações. 
( ) A capacidade de desencadear mudanças sociais permanentes, que alteram o perfil 

da própria demanda por políticas/programas sociais. 
( ) Cumprimento do alcance dos resultados e impactos esperados. 
 
a) 5; 2; 3; 4; 1; 
b) 4; 1; 2; 5; 3; 
c) 4; 2; 1; 5; 3; 
d) 4; 3; 2; 5; 1. 
 
10. Levando em consideração o texto Planejamento, Monitoramento e Avaliação de 
Projetos Sociais de Neumann (2010), analise as afirmativas abaixo. Marque (V) para 
as Verdadeiras e (F) para as Falsas: 
 
( ) Monitoramento é o processo contínuo de coleta e análise de dados implementado 

para avaliar um projeto (programa ou política) e compará-lo com o desempenho 
esperado.  

( ) Avaliação é a análise sistemática e subjetiva dos resultados alcançados por um 
projeto, programa ou política, realizada com o objetivo de avaliar sua relevância, 
coerência, a eficiência da implementação, sua efetividade e impacto, e sua 
sustentabilidade.  

( ) Indicadores são medidas sempre quantitativas que indicam o grau de alcance dos 
objetivos e metas de um projeto. Permitem analisar em que medida um resultado 
esperado está sendo alcançado. 

( ) O método quantitativo de coleta de dados tem a vantagem de permitir mensuração, 
comparação e generalização das informações obtidas. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:  
 
a) F, V, V, F; 
b) F, V, F, V; 
c) V, F, F, V; 
d) V, F, V, V. 
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11. De acordo com a Constituição Federal de 1988, compete ao Sistema Único de 
Saúde, EXCETO: 
 
a) Dispor sobre as condições e requisitos para a remoção de órgãos e tecidos; 
b) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; 
c) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a 

saúde; 
d) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 
 
12. Com base na Lei nº 8142 de 28/12/1990, assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) Na Conferência de Saúde, avalia-se a situação de saúde e propõe as diretrizes para a 

formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder 
Executivo ou, extraordinariamente, por este ou pelo Conselho de Saúde; 

b) São instâncias colegiadas a Conferência de Saúde, o Conselho de Saúde e a 
Comissão de Saúde; 

c) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 2 anos com a representação de vários 
segmentos sociais; 

d) O Conselho de Saúde tem caráter permanente e deliberativo, é órgão colegiado 
composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de 
saúde e pesquisadores na área de saúde. 

 
13. Com base no livro Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, de 
Dalgalarrondo (2008), considere as afirmações abaixo sobre as síndromes 
psicóticas e marque a alternativa FALSA: 
 
a) A principal forma de psicose, por sua frequência e sua importância clínica é a 

esquizofrenia; 
b) As síndromes psicóticas caracterizam-se por sintomas típicos como alucinações e 

delírios, pensamento desorganizado e comportamento claramente bizarro, com fala e 
risos imotivados.  

c) Dentre os sintomas negativos das síndromes esquizofrênicas estão: distanciamento 
afetivo, retração social, empobrecimento da linguagem e do pensamento, diminuição 
da vontade, alucinações e ideias delirantes; 

d) A difusão do pensamento caracteriza-se pela sensação que os pacientes têm de que 
seus pensamentos são ouvidos ou percebidos claramente pelos outros, no momento 
em que os pensa. 

 
14. Paulo relata em consultório que tem sentido dificuldade de obter prazer sexual 
ou ficar feliz em estar com os amigos, ver um filme que gosta ou almoçar com os 
familiares. Relata ainda que gostava de todas essas coisas antes de adoecer. Diz 
“Agora não vejo mais graça em nada, está tudo cinza e sem sabor”. Esse 
comportamento é um sintoma característico da seguinte alteração das emoções e 
dos sentimentos: 
 
a) Labilidade afetiva; 
b) Anedonia; 
c) Ataxia; 
d) Apraxia. 
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15. Rebaixamento da consciência que se caracteriza por um estado de grande 
turvação da consciência, no qual o paciente pode ser despertado apenas por 
estímulo enérgico, sobretudo de natureza dolorosa. Segundo Dalgalarrondo (2008) 
esse estado da consciência se caracteriza por: 
 
a) Coma; 
b) Obnubilação ou turvação da consciência; 
c) Transe; 
d) Sopor. 
 
16. Segundo a psicanálise os mecanismos de defesa são processos 
subconscientes que procuram soluções para conflitos não resolvidos ao nível da 
consciência. São utilizados para lidar com a ansiedade e a angústia provocadas por 
eventos estressores externos ou internos. É mecanismo de defesa descrito pela 
psicanálise, EXCETO: 
 
a) Somatização; 
b) Contratransferência; 
c) Sublimação; 
d) Dissociação. 
 
17. São sintomas que podem ser encontrados no Transtorno de Déficit de 
Atenção/Hiperatividade segundo Cordioli (2008), EXCETO: 
 
a) É facilmente distraído por estímulos alheios a tarefa; 
b) Com frequência, tem dificuldade para aguardar a sua vez, dificuldade para brincar ou 

se envolver silenciosamente em atividades de lazer; 
c) Termina rapidamente seus deveres escolares, tarefas domésticas ou deveres 

profissionais, por dificuldade de sustentar a atenção; 
d) Frequentemente agita as mãos ou os pés ou se remexe na cadeira. 
 
18. Segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID10) os transtornos 
específicos do desenvolvimento das habilidades escolares são: 
  
a) Transtorno específico da capacidade de memória e atenção; 
b) Transtorno específico da habilidade em aritmética, Transtorno específico da 

soletração, Transtorno específico de leitura; 
c) Transtorno específico de aprendizagem leve, moderado e grave; 
d) Transtornos específicos: Autismo Infantil, Síndrome de Rett e Síndrome de Asperger. 
 
19. De acordo com o modelo dinâmico da estruturação da personalidade, proposto 
por Sigmund Freud, o ID: 
 
a) É uma das três instâncias diferenciadas por Freud na sua primeira teoria do aparelho 

psíquico; 
b) É a inicial de “Ideal”, ou seja, diz respeito à instância psíquica que busca sempre o seu 

prazer; 
c) Dá juízo de realidade. 
d) Constitui o pólo pulsional da personalidade. 
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20. Segundo Afonso (2006) em seu livro Oficinas em dinâmica de grupo: um método 
de intervenção psicossocial. Podemos AFIRMAR: 
 
I. Para Lewin, o grupo não é uma somatória de indivíduos e, portanto, não é o resultado 

apenas das psicologias individuais e, sim, um conjunto de relações, em constante 
movimento. 

II. Lewin estudou as minorias sociais dentro de um contexto psicossocial, para entender 
como as formas de discriminação e preconceito se reproduziam na sociedade. 

III. A identificação é um processo ambivalente, o elo que une o grupo também carrega 
uma ambivalência. Deseja-se ao mesmo tempo estar com o outro e estar no lugar do 
outro, ser o outro. Essa ambivalência pode ser fonte de tensão e dispersão no grupo 
em situações em que a liderança está enfraquecida ou ausente.  

IV. Lewin criou o conceito de grupo operativo onde grupo é um conjunto de pessoas com 
um objetivo comum, os quais tentam abordar, operando como equipe. 
 

a) Somente as opções I, III e IV são corretas; 
b) Somente a opção IV está incorreta; 
c) Somente as opções I e III estão corretas; 
d) Todas as opções estão corretas. 
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PROVA DE PORTUGUÊS 
 

Leia o texto abaixo e responda as questões de 21 a 26. 
 

ONDE ESTÁ MEU EMPREGO? 
 

Os empregos estão mudando de característica. A mão de obra foi substituída pelo 
computador, a força pela criatividade, e o medo começa a ser trocado  pela motivação. O 
trabalho em equipe minou o individualismo, ou pelo menos está quase chegando lá. O 
setor de serviços tem crescido exponencialmente, e novas competências são exigidas 
pelas empresas. Resumindo: Os empregos não estão onde sempre estiveram, e o mais 
dramático é que a maioria das pessoas disponíveis no mercado está desatualizada, vive 
correndo atrás de empregos que não existem mais.  

A tecnologia que chegou para facilitar nossas vidas criou uma nova “encrenca” em 
nossa carreira.  

As planilhas de custos substituíram muitas pessoas nas empresas de 
contabilidade, o sintetizador eletrônico substituiu muitos músicos nas gravações. Lembra 
aquela orquestra com dezenas de músicos? Pois é, hoje só há  um tecladista com um 
computador. Os caixas eletrônicos, por exemplo, estão demitindo muitos bancários. Essa 
é a realidade à qual não há retorno. Precisamos nos acostumar a essas mudanças e não 
ficar lamentando o leite derramado. 

Quando falo em evolução tecnológica, não falo de algo necessariamente 
sofisticado, uma simples rede de pesca pode mudar a vida de uma vila de pescadores. 
Imagine a seguinte cena: Uma vila de pescadores onde eles usam vara de pescar e 
conseguem em média 2Kg de peixes por dia . Cada um come 1 Kg e vende o outro Kg 
por R$ 5,00. No fim do mês, cada um fatura algo como R$100.00, o que é mais do que 
suficiente para a sobrevivência da família. Tudo em perfeita harmonia.  

Até que um dia, Antônio, um dos pescadores, aparece com uma rede e consegue 
pescar 100 Kg de peixe por dia. Ele come 1 Kg e vende o restante por R$1.00 o Kg. 
Fatura R$99.00 por dia, uma pequena fortuna naquela vila. 

Resultado: O equilíbrio em que aquela comunidade vivia foi para o espaço. Agora, 
os compradores não estão mais dispostos a pagar  R$ 5.00 por Kg de pescado. Adianta 
reclamar? Não, a rede do Antônio matou os empregos dos outros pescadores que 
usavam vara de pescar, e outros trabalhos surgiram, como: Vendedores de peixes, 
peixarias especializadas, franquias, restaurantes. Uma simples rede bagunçou a vida de 
muita gente. A mesma coisa acontece nas empresas.  

Há muitas redes de pescar aparecendo todos os dias nos escritórios, nas fábricas, 
nas multinacionais. Uma revolução tecnológica e diferentes empregos. 

Mais importante que reclamar é fazer a si mesmo a pergunta. “O meu emprego 
ainda existe?” Ele só vai ter boa expectativa de vida se você souber se reciclar e estiver 
aberto as novidades. Não há outra saída, senão assumir o controle de sua carreira ou 
empresa e investir pesado na evolução profissional. Quem estaciona morre em águas 
turbulentas. Cresça dia a dia, espelhe-se em profissionais bem sucedidos e atente-se a 
novas oportunidades.  

Fique de olho em alguns detalhes fundamentais. 
1º Procure conhecer o mundo fora da sua empresa! Seus concorrentes vão lhe motivar a 
avançar. 
2º Estude sempre! 
3º Aprenda com as derrotas e comemore suas vitórias. 
4º Abra sua cabeça. Valorize teatro, cinema, música, literatura, a inspiração vem de sua 
riqueza interior e de experiências de vida. 
5º Seja feliz, realize os seus sonhos, dê  atenção a sua família, aos seus amigos, tenha 
atividades lúdicas e, principalmente, dê um tempo para você. 

SHINYASHIKI, Roberto – “Dez Mandamentos para a Carreira” 
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21. Segundo o consultor, algumas mudanças na empregabilidade devem ser 
consideradas. Dos fatos abaixo, qual NÃO foi apresentado pelo consultor. 
 
a) Desaparecimento de empregos em razão de inovações tecnológicas; 
b) Mudança no mercado de trabalho: não percebida por parte das pessoas que buscam 

emprego; 
c) Valorização da disposição para trabalho em equipe, em detrimento da iniciativa 

individualista; 
d) Concentração de empregos na indústria dos centros urbanos. 

 
22. Das alternativas abaixo, qual NÃO constitui objetivo do texto? 
 
a) Informar os leitores sobre mudanças na situação de empregabilidade, no mundo atual, 

e suas causas; 
b) Convencer os leitores que buscam emprego sobre a necessidade de se prepararem 

para as mudanças no mundo do trabalho; 
c) Criticar as inovações tecnológicas, em razão de provocarem desemprego; 
d) Orientar os leitores quanto a mudanças de comportamento, necessárias para se 

enfrentar as novas situações de emprego. 
 

23. Observe os itens abaixo: 
 
I. No título, o pronome, na 1ª pessoa gramatical, foi empregado em referência ao autor. 
II. No título, a função semântica e gramatical do pronome não são as mesmas, pois 

embora na 1ª pessoa, foi empregado sem referência a um sujeito determinado. 
III. No título, o pronome na 1ª pessoa, tem o sentido de pluralidade. 
 
Está(ão) CORRETA(S): 
 
a) Somente o item I; 
b) Somente o item II; 
c) Somente o item III; 
d) Os itens II e III. 

 
24. “Quando falo em evolução tecnológica, não falo de algo necessariamente 
sofisticado, uma simples rede de pesca pode mudar a vida de uma vila de 
pescadores.” A oração principal “não falo de algo necessariamente sofisticado” pode 
manter seu sentido sem a oração subordinada, anterior a ela, “Quando falo em evolução 
tecnológica”?  
 
Explique qual das alternativas NÃO responde corretamente à questão:  
 
a) O período ficaria incompreensível, pois a informação da subordinada “Quando falo em 

algo sofisticado” é retomada na oração principal que se segue. 
b) O sentido da oração principal está subordinado à oração anterior, o que cria uma 

dependência lógico-semântica entre as duas orações. 
c) Não há uma relação hierárquica entre as duas orações, que estão no mesmo nível de 

dependência sintático-semântica: a existência de uma compromete a outra. 
d) Ambas as orações são independentes e não interdependentes, não apresentando, 

portanto, relação sintática.  
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25. Em referência ao título, é CORRETO afirmar que o autor, com essa escolha, quer 
justificar: 
 
a) Que o emprego está em extinção; 
b) Que é necessário adaptar-se às mudanças no mercado de trabalho; 
c) Que não há emprego suficiente para todos; 
d) Que a tecnologia tomou o lugar de todos os humanos no mercado de trabalho. 
 
26. Observe os itens abaixo: 
 
I. “A mão de obra foi substituída pelo computador”  
II. “O setor de serviços tem crescido exponencialmente.” 
III. “Ele só vai ter boa expectativa de vida se você souber se reciclar.” 
 
O(s) item (ns) que está (ão) na voz passiva analítica é (são): 

 
a) Somente o item I; 
b) O item I e II; 
c) Somente o item III; 
d) Todos os itens. 

 

Observe a tira abaixo: 

 
 

27. É CORRETO afirmar que: 
 
a) A charge faz, unicamente, uma denúncia ao abandono à educação por parte do 

Governo; 
b) A charge questiona o problema da defasagem do ensino por parte dos alunos; 
c) A charge faz uma alusão tanto ao abandono à educação quanto às novas regras 

ortográficas; 
d) A charge tem o intuito, exclusivamente, de chamar a atenção para as mudanças 

ocorridas com o novo acordo ortográfico. 
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28. Pode-se AFIRMAR que a resposta do aluno: 
 
a) É ambígua, demonstrando o desconhecimento do mesmo além da denúncia feita aos 

governantes quanto à indiferença à educação do país; 
b) É irônica, demonstrando a falta de qualificação dos profissionais da educação; 
c) É satírica, criticando o descaso dos professores com os alunos com problema de 

aprendizagem; 
d) É crítica, pois denuncia a falta de recursos físicos nas escolas públicas do país. 

 
Leia a reescritura da fábula, feita por Jô Soares, em forma de rap e responda as 
questões a que ela se referem (29 a 32). 
 
 

LA FONTAINE REVISITADO: 
O RAP DA CIGARRA E A FORMIGA 

 
Saca essa fábula, bicho, 

que vai te deixar cabreiro. 
Num depósito de lixo 

tinha um bruta formigueiro. 
O formigueiro falado, 

na verdade não era mixo. 
Foi para ficar rimado 

que eu falei que era no lixo. 
As formigas, ligadonas, 
trabalhavam noite e dia. 
Ficavam muito doidonas 

plugadas nessa mania. 
podes crer, não é mentira. 

Um dia uma punk louca 

que se chamava cigarra 

e achava que era uma touca 

trabalhar tanto, na marra, 
se meteu com a formigada 

e falou, pontificando: 
– Trabalhar é uma jogada 

devagar quase parando. 
Coisa careta, uma fria, 

bobeira que eu não assumo 

e avisou que não curtia 

formigueiro de consumo. 
As formigas, sem ligar, 
responderam na maior: 
– Se você não trabalhar, 

vai acabar na pior. 

A cigarra se mandou 

dizendo que era besteira. 
Das formigas se afastou 

cantando um roque 
pauleira. 

Só voltou quando era 
inverno. 

As formigas, pra esnobar, 
em vez de 

um papo fraterno, foram se 
bacanear. 

Disseram logo as formigas: 
– Olha, se quiser guarida 

vai pedir pras tuas amigas. 
Nós não damos boa vida. 

E a cigarra: – Eu tô na 
minha... 

Não vim aqui pedir nada. 
Só vim dizer que eu, 

sozinha, 
fiz a Sena acumulada. 

Moral: Para alguém ganhar sozinho 
na Sena acumulada, tem que ser 
leão.  
Ou então cigarra, bicho. Enfim, bicho, 
bicho. 

 
JÔ Soares, In: Revista VEJA, 

31.10.1990 p. 17 
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29. Das afirmativas abaixo, julgue aquelas que são verdadeiras (V) e aquelas que 
são falsas (F). 
 
( ) Seguindo a estrutura e o desenvolvimento de um rap, Jô Soares faz uma brincadeira 

com a fábula “A Cigarra e a Formiga”. 
( ) Com o sobretítulo “La Fontaine Revisitado”, Jô Soares explicita a retomada de uma 

fábula do escritor francês La Fontaine. 
( ) O autor (Jô Soares) faz uma crítica da fábula de La Fontaine. 
 
Depois de analisar os itens, pode-se AFIRMAR que eles são, respectivamente: 
 
a) V –V – V; 
b) V – F – V;  
c) V – V – F; 
d) F – F – F. 

 
30. Todas as alternativas abaixo estão de acordo com o texto, EXCETO: 
 
a) Valorização do lúdico, do lazer, da sorte; 
b) Negação do trabalho como um valor social; 
c) Uso da linguagem coloquial (gírias) da época em que foi escrito; 
d) Uso da paráfrase para fazer uma reprodução do texto original, sem alterar o sentido.  

 
31.  “Saca essa fábula, bicho, que vai te deixar cabreiro.”  
 “Num depósito de lixo tinha um bruta formigueiro.” 
 
É CORRETO afirmar que os termos destacados são, RESPECTIVAMENTE: 
 
a) Vocativo e adjunto adverbial; 
b) Aposto e sujeito; 
c) Adjunto adnominal e adjunto adverbial; 
d) Objeto direto e objeto indireto. 

 
32. “Se você não trabalhar vai acabar na pior.” 
 “Só voltou quando era inverno.” 
 “Para alguém ganhar sozinho na Sena acumulada, tem que ser leão.”  
 
Os termos destacados são orações subordinadas exprimindo, RESPECTIVAMENTE: 
 
a) Condição – tempo – consequência; 
b) Condição – tempo – finalidade; 
c) Concessão – tempo – causa; 
d) Condição – condição – consequência. 
 
33. Na frase “É frequente o descaso com o ensino público.” Há: 
 
a) Sujeito desinencial; 
b) Sujeito inexistente; 
c) Sujeito simples e claro; 
d) Sujeito indeterminado. 
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34. O plural dos substantivos compostos apresentando radicais separados por 
hífen ou sem o sinal diacrítico, podem aparecer com as seguintes flexões abaixo, 
EXCETO em: 
 
a) Pés de moleque – guarda-roupas – tique-taques; 
b) Guardas-florestais – quartas-feiras – abaixo-assinados; 
c) Obras-primas – pingue-pongues – mulas sem cabeça; 
d) Fim de semanas – meio ambientes – couve-flores. 

  
35. Observe o trecho abaixo: 
 

“Nunca me preocupei com o mal que ocorre, quando usamos a sinceridade. Digo 
isso porque não cedo à corrupção no intuito de não perder o grupo em que estou 
inserido. Desde cedo, aprendi que, na vida, quem não quer ser um mau cidadão, 
deve resistir aos desígnios da falsa camaradagem. Ser absolvido dos caminhos  
imprecisos e absorvidos pelas veredas da dignidade.” (autor desconhecido) 

 
Analisando as palavras destacadas, é CORRETO afirmar que: 
 
a) Há dois pares de palavras parônimas e um par de palavras homônimas; 
b) Há dois pares de palavras homônimas e um par de palavras parônimas; 
c) Há somente pares de palavras homônimas; 
d) Há somente pares de palavras parônimas. 

 
36. Leia os versos abaixo e responda que está proposto: 
 

“Teus olhos são negros, negros 
Como as noites sem luar... 
Não vês, não vês? 
Meu coração é triste  
Como um calouro quando leva ponto” (Castro Alves) 

 
Nos versos destacados, houve a utilização, RESPECTIVAMENTE, de: 
 
a) Uma metáfora e um eufemismo; 
b) Uma comparação e uma metáfora; 
c) Uma comparação e uma personificação; 
d) Uma metonímia e uma personificação. 

 
37. De acordo com a nova gramática oficial, a acentuação está INDEVIDA em: 
 
a) Açúcar – júri – chapéu – balaústre; 
b) Carretéis – heróico – fôrma – rói; 
c) Anéis – álbum – espécie – fé; 
d) Anzóis – viúva – céu – órfã. 
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38. Observe a placa abaixo: 

 
É CORRETO afirmar que: 
 

a) A flexão de número dos verbos destacados está empregada corretamente nos dois 
casos, uma vez que se trata de uma oração na voz passiva sintética; 

b) A flexão de número dos verbos destacados está incorreta, uma vez que ambos 
contêm sujeito indeterminado não podendo nesse caso sofrer flexão; 

c) A flexão de número dos verbos está correta somente no primeiro caso, uma vez que o 
mesmo pertence a uma oração na voz passiva sintética; 

d) A flexão de número dos verbos está correta somente no segundo caso, uma vez que o 
mesmo pertence a uma oração contendo índice de indeterminação de sujeito. 

 

39. Observe as frases abaixo: 

 
 
Nas expressões “a serviço” e “a ficar” o não emprego do acento indicador de crase 
NÃO se dá pelo mesmo motivo em: 
 
a) Ninguém chegou a tempo para a reunião. 

Ficara somente a reclamar do atraso. 
b) Fez o pagamento a prazo. 

Estava destinado a entidades carentes. 
c) Refiro-me a Lucia neste momento. 

Estamos a resolver por dias. 
d) Devolveu a ferramenta errada. 

Convenceu a garota a participar do evento. 
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40. A pontuação que COMPROMETE a norma padrão está em: 
 
a) “Os preparativos para a copa do mundo, em 2014, está mexendo com toda a 

população mineira; uma vez que tem prejudicado o trânsito nos horários de pico.” 
b) “A maior preocupação do povo brasileiro nas próximas eleições, é saber se realmente 

serão cumpridas as novas regras que estabelecem uma conduta satisfatória para o 
exercício do mandato.” 

c) “Ninguém sabe ao certo se haverá mudanças nas normas que regem o sistema 
tributário brasileiro, uma vez que todos estão precisando de algo novo.” 

d) “Ainda que tudo pareça impreciso, a justiça tem se preocupado em organizar a 
situação da corrupção nos mais altos escalões da sociedade, principalmente dentro 
dos palácios em que estão os líderes que prometem justiça a seus eleitores.” 

 

ATENÇÃO 
 
USANDO SUA LETRA HABITUAL, TRANSCREVA A FRASE ABAIXO NO LOCAL 
INDICADO NA FOLHA DE RESPOSTAS: 
 

“Lembre-se de que um bom exemplo é o melhor sermão”. 
 

 




