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Realização:

INSTRUÇÕES GERAIS
• Quando for permitido abrir o caderno, verifi que se 

está completo ou se apresenta imperfeições gráfi cas 
que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite ou-
tro caderno de provas ao fi scal de sala.

• Este caderno contém as provas objetivas, com 30 ques-
tões objetivas, conforme quadro acima.

• Cada questão apresenta quatro alternativas de respos-
ta, das quais apenas uma é a correta. Responda o ca-
derno de provas e marque no Cartão-Resposta as letras 
correspondentes às respostas assinaladas no caderno 
de provas.

• No cartão, as respostas devem ser marcadas com cane-
ta esferográfi ca de tinta AZUL ou PRETA, dentro dos 
seus limites e sem rasuras.

• O Cartão-Resposta da prova objetiva é personalizado e 
não haverá substituição, em caso de erro. Ao recebê-lo 
verifi que se seus dados estão impressos corretamente; 
se houver erros, notifi que ao fi scal de sala.

• O tempo de duração das provas é de 3 horas, a partir do 
sinal de início, já incluídos nesse tempo a abertura do 
pacote de prova, a distribuição do material,  a leitura 
dos avisos e a marcação do Cartão-Resposta.

• Você deverá permanecer na sala por, no mínimo, 1 hora 
após o início das provas e poderá levar este caderno 
de provas somente no decurso dos últimos 30 minutos 
anteriores ao horário estipulado para o seu término.

• Reserve, no mínimo, os 20 minutos fi nais para o pre-
enchimento do Cartão-Resposta. Não será concedido 
tempo adicional para completar o preenchimento.

• Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer 
na sala de provas, sendo liberados após a entrega do 
cartão resposta pelo último candidato e das assinatu-
ras dos mesmos no relatório de sala.

• Ao terminar, devolva ao aplicador, separadamente, o 
Caderno de Provas e o Cartão-Resposta.
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO I 

https://www.chargesduke.com.br. Acesso em: 05/09/2018.

QUESTÃO 01
Considerando a leitura das linguagens verbal e vi-

sual, pode-se afirmar que a charge de Duke:

A ( ) faz uma severa crítica aos planos de saúde que são 
inoperantes no Brasil.

B ( ) deixa implícito que o usuário muitas vezes não tem 
ciência do que é a coparticipação em um Plano de 
Saúde.

C ( ) retrata a situação de clareza na negociação entre 
contratante e o contratado. 

D ( ) apenas utiliza uma situação social para fazer hu-
mor.  

QUESTÃO 02
 Sobre o vocábulo "coparticipativo", conforme a  

Nova Ortografia da Língua Portuguesa é correto afirmar 
que:

A ( ) o vocábulo coparticipativo nunca foi escrito com 
hífen.

B ( ) a escrita de coparticipativo admite as duas formas: 
com hífen ou sem hífen.

C ( ) o vocábulo coparticipativo deixou de ser grafado 
com hífen após o atual acordo ortográfico.

D ( )  O Novo Acordo Ortográfico define que o vocábu-
lo coparticipativo é grafado sem hífen apenas no 
Brasil.

QUESTÃO 03
Na linguagem verbal da charge acima estão presen-

tes três vírgulas. Sobre esse sinal de pontuação, leia as 
afirmações abaixo e marque a alternativa correta.

I. O emprego da vírgula após o vocábulo "contrato" é des-
necessária.
II. O emprego da vírgula após a palavra "grana" é ina de-
quado, pois a ideia seguinte inicia-se pelo conectivo e.
III. O emprego da vírgula após o vocábulo "nós" justifica-
-se porque ocorreu a elipse de um verbo.
IV. As três vírgulas presentes na fala do interlocutor estão 
empregadas adequadamente.

São verdadeiras:

A ( )  I.
B ( ) II.
C ( ) I e II.
D ( ) III e IV.

TEXTO II

"Tenerá era alto, de uma gordura desajeitada de 
distrofia glandular, e tinha uma cara enorme de índio ta-
puia, uma cara vincada e terrosa, de jenipapo maduro.
Vestia-se com extravagância de apalache, andava sério e 
lento, apregoando o Correio do Sul ou algum avulso de 
propaganda de casa comercial. Afora isso pegava alguns 
cobres amestrando cães: ensinava um pobre vira-lata a 
sentar, deitar, carregar coisas, seguir as ordens do dono e 
até a dançar sobre as patas traseiras."

(BRAGA, Rubem. Lembrança de Tenerá. 
 IN: Casa dos Braga. Rio de Janeiro: Record,1997.p.83.)  

QUESTÃO 04
No trecho: “Vestia-se com extravagância de apala-

che...” , a colocação pronominal do verbo vestir é classi-
ficada como: 

A ( ) próclise.
B ( ) ênclise.
C ( ) mesóclise.
D ( ) pronome reflexivo. 

QUESTÃO 05
Nos fragmentos: ...“tinha uma cara enorme de ín-

dio tapuia, uma cara vincada e terrosa, de jenipapo madu-
ro” e  “Afora isso pegava alguns cobres amestrando cães...” 
estão presentes, respectivamente, as figuras de linguagem: 

A ( ) Paradoxo e anacoluto.
B ( ) Metáfora e metonímia.
C ( ) Personificação e litote.
D ( ) Gradação e antítese.  
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MATEMÁTICA

QUESTÃO 06
De acordo com a Organização das Nações Unidas, 

cada pessoa necessita de 3,3 m³ de água por mês. Segun-
do esta recomendação, qual deveria ser o gasto diário de 
uma pessoa em litros de água? Considere que 1 mês = 30 
dias.

A ( ) 110 litros.
B ( ) 112 litros.
C ( ) 114 litros.
D ( ) 116 litros.

QUESTÃO 07
Os números da sequência (1, 6, 15, 28,...) são cha-

mados hexagonais. O centésimo número hexagonal é:

A ( ) 19600.
B ( ) 19700.
C ( ) 19800.
D ( ) 19900.

QUESTÃO 08
Uma ampulheta é a junção de dois cones unidos 

pelo vértice, inscritos num mesmo cilindro. A razão entre 
o volume da ampulheta e do cilindro é?

A ( ) 1/5.
B ( ) 1/6.
C ( ) 1/7.
D ( ) 1/8.

QUESTÃO 09
Um conjunto de números possui média aritmética 

de 64. Cada número desse conjunto é multiplicado por 2 
e em seguida acrescido de 5 unidades. A média aritmética 
dos novos números assim obtidos é?

A ( ) 129.
B ( ) 131.
C ( ) 133.
D ( ) 135. 

QUESTÃO 10
Suponha que o preço p de um determinado produ-

to diminua linearmente a cada ano, do seguinte modo: o 
preço original é de 875 reais, em dois anos seu preço passa 
a ser de 525 reais, seguindo essa regra, o tempo necessário 
para que esse produto não tenha valor algum é?

A ( ) 6.
B ( ) 5.
C ( ) 4.
D ( ) 3.
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HISTÓRIA E GEOGRAFIA  
DE PALMINÓPOLIS

QUESTÃO 11
Sobre aspectos demográficos do município, analise 

o quadro a seguir e indique a afirmação incorreta.

A ( ) Entre 2000 e 2010 foi verificada ampliação da po-
pulação idosa que cresceu 3,9% em média ao ano.

B ( ) Em 2000, a população de 60 anos ou mais repre-
sentava 10,3% da população, enquanto que em 
2010 esse grupo representava 15,1% do total da 
população municipal. 

C ( ) O segmento etário de 0 a 14 anos registrou cresci-
mento negativo entre 2000 e 2010, com média de 
-3,5% ao ano, o que explica o aumento populacio-
nal verificado no período. 

D ( ) Crianças e jovens representavam 26,7% do contin-
gente populacional em 2000, o que correspondia a 
954 habitantes, enquanto que em 2010  esse núme-
ro era de 666. 

QUESTÃO 12
Quanto aos índices populacionais e caracterização 

econômica da população, é correto afirmar:

A ( ) No Censo de 2010, segundo os dados do IBGE, o 
município apresentava uma alta taxa de habitantes 
em situação de extrema pobreza, o que explica o 
baixo IDHM, de 0,722 (PNUD- Brasil).

B ( ) A população em situação de extrema pobreza, na-
quele censo, estava distribuída proporcio nal   men te, 
ou seja, 25 por cento na zona rural e 75 por cento 
na área urbana, ou seja, na mesma proporção da 
distribuição da população total.

C ( ) Levando-se em conta que são consideradas pes-
soas em situação de extrema pobreza aquelas com 
renda per capita menor que setenta reais, mais de 
setenta e cinco por cento dessas pessoas, naquele 
censo, tinham mais de dezoito anos. 

D ( ) De acordo com os dados daquele censo, pode-se 
observar que a extrema pobreza está concentrada 
na área urbana, com um índice mais de quatro ve-
zes maior que o da zona rural. 

QUESTÃO 13
Quanto aos aspectos econômicos do município, é 

correto afirmar.

A ( ) Entre 2005 e 2010 o Produto Interno Bruto (PIB)  
do município cresceu mais que o do Estado de 
Goiás.

B ( ) Segundo os dados do IBGE, referentes a 2010, a 
agropecuária responde por mais de 50% do PIB do 
município.

C ( ) Embora o valor bruto do PIB do município tenha 
crescido no período de 2005 a 2010, a sua parti-
cipação percentual diminuiu em razão do maior 
crescimento do Estado.

D ( ) Quando comparada a taxa de crescimento nomi-
nal do PIB por setor econômico, entre o municí-
pio de Palminópolis e o Estado de Goiás, pode-se 
observar a supremacia do município em todos os 
setores. 

QUESTÃO 14
Quanto às atividades econômicas do município, 

marque a afirmação incorreta:

A ( ) O município contava, em 2014, com 259 agriculto-
res familiares cadastrados com DAP o que corres-
ponde a 30% da população rural do município.

B ( ) No período de 2004 a 2010, a administração públi-
ca foi o setor com maior volume e empregos for-
mais.

C ( ) Conforme dados do último Censo Demográfico o 
município, em agosto de 2010,  contava com 1.839 
pessoas economicamente ativas, sendo que 1.734 
estavam ocupadas e 105 desocupadas.

D ( ) Os servidores públicos representavam mais de 
15% do total de pessoas empregadas.

QUESTÃO 15
Quanto aos aspectos hidrográficos do município, é 

correto afirmar.

A ( ) O principal rio do município é o Rio Turvo, que 
contorna a divisa leste do município e desagua no 
Rio dos Bois.

B ( ) Os córregos e rios que cortam ou contornam o 
município compõem a bacia hidrográfica do Ara-
guaia.

C ( ) O município participa da Associação dos Municí-
pios do Vale do Rio Turvo (Turvale), que promove 
o reflorestamento das margens do rio e o repovo-
amento das espécies nativas de peixes por meio da 
soltura de alevinos no rio.

D ( ) Na divisa com os municípios de São João da Pa-
raúna e Turvânia, o município é contornado pelo 
Rio Turvo, considerado importante para a bacia 
hidrográfica da região. 
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LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS  
ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16
De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos 

do Município de Palminópolis, referente as licenças, assi-
nale o item correto.

A ( ) À funcionária poderá ser concedida licença a ges-
tante, de cento e vinte dias.

B ( ) À funcionária ocupante de cargo em comissão não 
poderá ser concedida licença a gestante.

C ( ) O funcionário poderá obter licença para tratar de 
interesses particulares, a juízo da Administração, 
com vencimento.  

D ( ) A cada decênio de efetivo exercício prestado na 
condição de titular de cargo de provimento efetivo, 
o funcionário terá direito a licença-prêmio de três 
meses.

QUESTÃO 17
Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do Mu-

nicípio de Palminópolis, são penas disciplinares:

I – Multa
II – Cassação de aposentadoria ou disponibilidade
III – Demissão
IV – Redução de vencimentos.

Estão corretos os itens:

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

QUESTÃO 18
De acordo com as proposições do Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de Palminópolis, assi-
nale a alternativa incorreta.

A ( ) Disponibilidade é o afastamento do funcionário 
efetivo ou estável em virtude da extinção do cargo, 
de declaração de sua desnecessidade, e mediante 
concessão. 

B ( ) Salvo disposição constitucional em contrário, o 
funcionário será aposentado compulsoriamente, 
aos oitenta e cinco anos de idade.

C ( ) Aproveitamento é o retorno ao serviço de funcio-
nário em disponibilidade.

D ( ) Constitui transgressão disciplinar o ato de rece-
ber propina, comissões, presentes ou vantagens de 
qualquer espécie. 

QUESTÃO 19
De acordo com as disposições da Lei Orgânica do 

Município de Palminópolis, assinale a alternativa correta.

A ( ) O membro de Poder, o detentor de mandato ele-
tivo e os Secretários Municipais ou Autoridades 
equivalentes serão remunerados por subsídio fixa-
do em parcela única, sendo permitido o acréscimo 
de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de 
representação ou outra espécie remuneratória. 

B ( ) É vedada a adoção de requisitos e critérios diferen-
ciados para a concessão de aposentadoria aos ser-
vidores titulares de cargos efetivos do Município, 
inclusive os casos de atividades exercidas exclusi-
vamente sob condições especiais que prejudiquem 
a saúde ou a integridade física.

C ( ) São estáveis após dois anos de efetivo exercício, os 
servidores nomeados para cargo de provimento 
efetivo em virtude de concurso público.

D ( ) O servidor público estável só perderá o cargo em 
virtude de sentença judicial transitada em julgado, 
mediante processo administrativo, ou mediante 
procedimento de avaliação periódica, assegurada 
ampla defesa em qualquer caso.

QUESTÃO 20
Segundo as disposições da Lei Orgânica do Municí-

pio de Palminópolis, assinale a alternativa incorreta.

A ( ) A Mesa da Câmara Municipal do Município é 
composta pelo Presidente, Vice-Presidente e dos 
1º e 2º Secretários.

B ( ) Os Vereadores são invioláveis no exercício do 
mandado e na circunscrição do Município, por 
suas opiniões, palavras e votos. 

C ( ) Ao Vereador, é vedado, desde a posse, ocupar car-
go, função ou emprego, na administração pública 
ou indireta do Município. 

D ( ) O Vereador poderá licenciar-se para tratar de in-
teresse particular, com remuneração, desde que o 
afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por 
sessão legislativa.
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QUESTÃO 21
No que se refere às psicopatologias, marque a al-

ternativa correta.

A ( ) O transtorno de ansiedade apresenta relação com 
o estresse associado a um deslocamento da ima-
gem para um ritual, na forma de mecanismo de 
defesa. 

B ( ) O transtorno do estresse pós-traumático asseme-
lha-se às psicoses de curta duração, portanto, é um 
estado mental em que o indivíduo perde o contato 
com a realidade.

C ( ) O transtorno dissociativo refere-se à incapacidade 
de assumir o próprio destino, impotência de agir, 
orientação negativa e uma profunda desesperança.

D ( ) O transtorno obsessivo-compulsivo refere-se a 
comportamentos de persistência patológica asso-
ciado ao comportamento ritualístico de um pen-
samento ou sentimento irresistível, sempre asso-
ciado à ansiedade, que não pode ser eliminado da 
consciência pelo esforço da lógica.

QUESTÃO 22
A personalidade pode ser considerada uma orga-

nização dinâmica e que estrutura-se a partir de sistemas 
psicofísicos que determinam seus ajustamentos únicos 
ao ambiente. Ou seja, manifesta-se quando a pessoa está 
se comportando em relação a um, a mais indivíduos, aos 
grupos, à sociedade e à natureza (Campbell, Hall & Lin-
dzey, 2000). 

Após a leitura, assinale V para Verdadeiro ou F 
para Falso para as alternativas abaixo e marque a alter-
nativa correta:

I - Na presença de um juiz, uma pessoa pode mostrar-se dó-
cil, porque na corte de justiça não se encontram condições 
estimuladoras da agressividade; contudo, a mesma pessoa 
pode mostrar-se agressiva em casa ou no trânsito.
II - As emoções do momento têm o poder de alterar a 
predominância de uma ou mais características da perso-
nalidade.
III - Pessoas emocionalmente estáveis experimentam 
emoções e se deixam dominar por elas.
IV - As características de personalidade constituem com-
portamentos predominantes existentes que se acentuam 
dependendo da situação.

A ( ) Todas são verdadeiras.
B ( ) Somente a III é falsa
C ( ) Apenas I, III e IV são verdadeiras.
D ( ) Apenas I e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 23
Kurt Lewin (1890 – 1947), entre outros psicólogos e 

pesquisadores, indica que podemos afirmar a importân-
cia das “relações interpessoais”, para o desenvolvimento 
humano, para os indivíduos e para as organizações. A 
produtividade de um grupo, bem como a  sua eficiên-
cia não se relaciona apenas com a competência de seus 
membros, mas, e especialmente, com a solidariedade de 
suas relações interpessoais. Analise as afirmativas sobre 
relações interpessoais a seguir.

I - Os seres humanos, em todos os contextos, buscarão 
relacionar-se uns com os outros com a finalidade de re-
alizar alguma atividade. E para que isso ocorra faz-se 
necessário que as pessoas interajam da maneira mais 
produtiva possível para que os objetivos e metas comuns 
sejam alcançados.
II - Relações Interpessoais se estabelecem a partir de tro-
cas unilaterais, em que as comunicações e as relações en-
tre as pessoas serão sempre verticalizadas.
III - O termo ‘interpessoal’ refere-se às relações da pessoa 
com ela mesma em detrimento dos possíveis relacionamen-
tos com outras pessoas nos diversos ambientes em que vive.
IV - Afetam diretamente a produtividade, a qualidade de 
vida no trabalho e tem um efeito sistêmico.
V - As relações interpessoais estão  diretamente relacio-
nadas com a motivação que se  constitui em uma das 
principais ferramentas para o desenvolvimento humano 
e organizacional. 

Indique a resposta que contém as afirmações ver-
dadeiras:

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

QUESTÃO 24
Marque a alternativa que corresponde ao Trans-

torno de Personalidade Borderline:

A ( ) Um padrão rígido e permanente no comporta-
mento de uma pessoa, que gera desconforto, difi-
culdades em seus relacionamentos e em tudo à sua 
volta.

B ( ) A pessoa sofre alucinações e pensamentos pertur-
bantes que a isolam de atividades sociais. 

C ( ) É um transtorno mental grave caracterizado por 
um padrão de instabilidade contínua no humor, no 
comportamento, na auto-imagem e no funciona-
mento do indivíduo.

D ( ) É um distúrbio mental caracterizado por compor-
tamento social fora do normal e a incapacidade de 
distinguir o que é ou não real.
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QUESTÃO 25
Em relação aos distúrbios de aprendizagem é corre-

to afirmar que:

A ( ) Tanto as teorias do condicionamento quanto as 
cognitivistas apontam que os distúrbios de apren-
dizagem são decorrentes, inicialmente, da falta de 
motivação para  aprendizagem.

B ( ) Para Vygotski (1991), aprendizagem e desenvolvi-
mento estão interligados, portanto, alguns distúr-
bios de aprendizagem podem estar relacionados 
com a não orientação da aprendizagem para os 
novos estágios do processo de desenvolvimento. 

C ( ) O melhor e mais eficaz procedimento para lidar 
com crianças com distúrbios de aprendizagem é 
o estabelecimento de momentos especiais, em se-
parado, para que os educadores possam entender 
quais são as causas emocionais, físicas, sensoriais, 
educacionais e intelectuais responsáveis pelas difi-
culdades de aprendizagem.

D ( ) Vários distúrbios de aprendizagem estão relaciona-
dos com os distúrbios emocionais, que podem ser 
definidos como a incapacidade de se adaptar aos 
novos ambientes e situações da vida cotidiana.

QUESTÃO 26
O Conselho Federal de Psicologia, com base no 

Código de Ética (2005), vem construindo, ao longo dos 
anos, um conjunto de resoluções que devem nortear a 
atuação e a prática profissional dos psicólogos. Podemos 
indicar que os profissionais devem orientar sua atuação, 
tendo como base, entre outros, os seguintes princípios e 
diretrizes:

I - É permitido ao psicólogo passar orientações sobre as-
suntos relacionados com questões políticas, religiosas, 
morais, pertinentes à sexualidade desde que de comum 
acordo com os clientes.
II - Na ética, em um conjunto de valores que devem nor-
tear a identidade profissional, que possibilitem o com-
promisso social e o engajamento político com as neces-
sárias transformações sociais.
III - Os profissionais de Psicologia devem colocar os in-
teresses de seus clientes acima de quaisquer questões, 
motivações, na medida em que o contrato deve ser o ins-
trumento norteador de todo processo de atendimento,  
sempre visando a redução do sofrimento do ser humano.
IV - O trabalho do psicólogo será fundamentado no res-
peito à liberdade, na busca da igualdade e da integridade 
do ser humano, à luz da Declaração Universal dos Direi-
tos Humanos.
V - O psicólogo, no atendimento a criança vítima de vio-
lência sexual, em situações ainda não denunciadas à au-
toridade policial, pode quebrar o sigilo profissional para 
proteção na busca do menor prejuízo.

Tendo em vista as afirmativas acima, assinale, abai-
xo a sequência correta:

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

QUESTÃO 27
O trabalho é considerado, entre os fatores de riscos 

psicossociais, capaz de influenciar no desenvolvimento de 
quadros de transtornos mentais e comportamentais. As 
doenças ocupacionais, no contexto do trabalho, têm cres-
cido muito e sido responsáveis pela diminuição da produ-
tividade, pelo afastamento do trabalho, pelo crescimento 
de indenizações, por demandas judiciais contra os em-
pregadores e pelo aparecimento de Transtornos Mentais 
e Comportamentais (TMC). O estresse ocupacional tem 
sido um dos principais fatores responsáveis para o apare-
cimento das doenças ocupacionais. 

Leia os itens, sobre os principais fatores responsá-
veis pelo desenvolvimento do estresse ocupacional:

I - Desequilíbrio familiar, perda do emprego e constran-
gimento no trabalho e na sociedade.
II - Incerteza, sobrecarga de trabalho, relações interpes-
soais, novas tecnologias, dificuldades no desempenho de 
tarefas.
III - Problemas emocionais, assédio moral, rituais e pro-
cedimentos desnecessários.
IV - Aumento do volume de trabalho, os conflitos diá-
rios no trabalho e pressões sofridas pelo trabalhador.
V - Perda de oportunidades no mercado; queda de pro-
dutividade; intensificação do absenteísmo e prejuízos fi-
nanceiros.

Com base nas afirmativas acima indique a sequên-
cia correta é

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

QUESTÃO 28
Entre as muitas decisões que o adolescente deve to-

mar, a escolha de uma futura profissão apresenta-se como 
uma das mais difíceis e complexas. Essa decisão depende-
rá de um conjunto de fatores relacionados com as circuns-
tâncias, com as condições sociais, econômicas, culturais,  
familiares e biológicos, entre outros. De acordo com Bock 
(1999), na sociedade capitalista o indivíduo, em geral, pre-
cisa vender sua força de trabalho para sobreviver, portanto 
a escolha de uma profissão não é algo natural. Para além 
dos fatores acima elencados, outros podem, também, in-
fluenciar, com pesos e composições diferentes, na vida do 
adolescente e do jovem, na hora da escolha de uma pro-
fissão. 
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Assinale, abaixo, quais são estes fatores:

I - A história pessoal do individuo, sua trajetória, expe-
riências e desejos. Sendo que a escolha de uma profissão 
contribui decisivamente para o processo de construção 
da identidade, a busca da satisfação pessoal e material.
II - As condições do mercado de trabalho, a remunera-
ção e a importância social da profissão, as características 
da profissão e se acha-se em condições de desempenhar 
as atividades relacionadas.
III - A família e o grupo de amigos são importantes, mas 
devem ser relativizados, pois acabam não pesando tanto 
no momento da escolha da futura profissão, pois em ge-
ral os jovens querem contrapor as orientações e vontade 
da família.
IV - As dificuldades e facilidades para se formar na pro-
fissão escolhida, levando em consideração a escolariza-
ção e os custos necessários para alcança-la.

Considerando as afirmativas acima, assinale, abai-
xo a sequência correta:

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

QUESTÃO 29
“A adolescência, por seu turno, é um fato psicosso-

ciológico não necessariamente universal e que não adota, 
necessariamente, em todas as culturas o padrão de carac-
terísticas adotado em nossa cultura, na qual, além disso, 
deu origem a uma importante variação histórica, que, ao 
longo de nosso século, foi configurando a adolescência 
que nós conhecemos.” (Palácios, 1999, pg. 265).

Ainda, considerando que Osório (1996), fala sobre 
a adolescência ser considerada, por muitos, como um fe-
nômeno praticamente universal, que acontece em todos 
os lugares, em todos os grupos sociais, pelo menos em 
se tratando de quando se inicia e o período que dura, 
a adolescência pode variar de acordo com a cultura e 
a sociedade e as diversas épocas. Portanto, esta fase do 
desenvolvimento humano apresenta características par-
ticulares (transformações físicas, psicológicas, sexuais, 
emocionais, entre outras), e distintas, dependendo do 
território, do ambiente, da cultura e das questões sociais 
e culturais. Analise as afirmações a seguir, sobre esse 
tema.

I - Independentemente do que dizem os teóricos, existe 
uma concordância de que a adolescência define o perío-
do que vai da puberdade à fase adulta.
II - A adolescência não é uma fase natural do desenvolvi-
mento humano, mas está relacionada, entre outras, com 
a estrutura socioeconômica, cultural e educacional.
III - A puberdade e a adolescência, mesmo estando di-
retamente relacionadas, correspondem a fenômenos es-

pecíficos e particulares. A puberdade envolve transfor-
mações biológicas inevitáveis, a adolescência  refere-se 
às questões psicológicas e sociais  que estão diretamente 
relacionadas aos processos de mudanças físicas geradas 
neste período.
IV - Na sociedade contemporânea a família reduziu, 
drasticamente, suas responsabilidades no processo de 
educação e de socialização dos adolescentes. Esta res-
ponsabilidade tem sido maior nos meios de comunica-
ção e nas novas tecnologias da informação.
V - Podemos considerar a adolescência como uma fase 
particular, importante e especial, que em nossa sociedade, 
de acordo com a legislação, deve ser protegida e acompa-
nhada por todos: família, sociedade e estado.

 
Estão corretas as afirmativas:

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

QUESTÃO 30
“A questão do envelhecimento e da longevidade 

humana é algo que já se fazia presente na mais remota 
história, seja na busca pela fórmula da eterna juventude, 
esta associada à felicidade plena; ou como preocupação 
constante do homem em todos os tempos ...” (Araújo & 
Carvalho, 2005, pg. 1,2). Em algumas civilizações mais 
antigas, a valorização pessoal parece vinculada à capaci-
dade física, força, vitalidade, beleza, virilidade; ao passo 
que em países orientais a velhice é objeto de adoração, 
uma vez que os jovens procuravam os idosos em busca 
de conhecimentos e experiência. Considerando todos os 
avanços legais, sociais, culturais e científicos, no Brasil, 
que tem garantido um novo olhar sobre o processo de 
envelhecimento, aponte abaixo a alternativa correta. 

A ( ) As conquistas da população idosa, no Brasil, tem 
possibilitado a eliminação da violência contra este 
seguimento.

B ( ) Tem despertado maior ênfase e interesse a partir, 
especialmente, da última década, devido sobretu-
do a sua expansão tanto a nível mundial, como na 
realidade  brasileira, sendo objeto de investigação 
pela comunidade acadêmica e com a implemen-
tação de legislações de proteção integral à pessoa 
idosa.

C ( ) As discriminações ás pessoas idosas só se mani-
festam porque não existem conhecimentos cien-
tíficos sobre os aspectos biológicos, psicológicos, 
sexuais e sociais deste ciclo de vida. 

D ( ) Na medida em que, praticamente, não existem mais 
possibilidades de desenvolvimento, do ser humano, 
a partir dos 60 anos, os processos de envelhecimen-
to não são muito estudados no contexto da Psicolo-
gia e da Medicina, entre outras ciências.


