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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Efeitos de Chernobyl ainda preocupam 

 

 Na madrugada de 26 de abril de 1986, um reator da usina nuclear de Chernobyl, 
Ucrânia, antiga União Soviética, explodiu durante um teste, espalhando material 
radiativo pelo ar, em uma área de 150 mil quilômetros quadrados. Um dia depois da 
explosão, 350 mil pessoas foram evacuadas. A radiação seria 400 vezes maior do que a 
bomba atômica lançada sobre Hiroshima, no Japão. Quarenta e sete pessoas morreram 
na hora e milhares longo dos anos seguintes. Cinco mil toneladas de material extintor, 
como areia e chumbo, foram jogados sobre o reator, que ainda queimava dias depois da 
explosão. Foram usados 1,8 mil helicópteros para o trabalho, e 3,5 mil homens se 
envolveram na operação. Até hoje países como a Rússia e Ucrânia investem em 
descontaminação. O temor é que os efeitos continuem causando prejuízos ao ambiente e 
à saúde humana. Entre 1986 e 1994, quase triplicou o número de adultos com câncer na 
região próxima usina. Em áreas contaminadas na Ucrânia, em Belarus e na Rússia, é 
alta a incidência de câncer na tireoide e de mama, além de anomalias genéticas em 
recém-nascidos. Um relatório da ONU de 2005 estimou que cerca de 4 mil pessoas 
morrerão de doenças relacionadas a radiação. Chernobyl foi desativada em 2000.  

 

(Zero Hora – Domingo, 13/03/2011, p. 05).  

 

1) Considere as seguintes afirmações e assinale aquela que estiver em desacordo com o 
texto acima:  

a) A explosão na usina nuclear de Chernobyl provocou contaminação radiativa 
bem superior à bomba lançada sobre Hiroshima.  

b) Atualmente há uma política de investimentos em descontaminação na Rússia e 
na Ucrânia.  

c) Um acidente nuclear pode representar perdas imensas ao ambiente por longo 
tempo.  

d) Os efeitos de radiação cessaram com a desativação da Usina de Chernobyl em 
2000.  

 

2) De acordo com o texto, pode-se fazer a seguinte inferência acerca dos acidentes 
nucleares:  

a) a contaminação das pessoas começa a ocorrer no dia seguinte ao de uma 
explosão.  

b) Trazem consequências à saúde das pessoas e ao meio ambiente.   
c) próximo a uma centena de pessoas morreram em decorrência da explosão de 

Chernobyl.  



 

d) provocam anomalias entre os moradores mais idosos das proximidades de 
usinas.   

3)Observe o texto abaixo:  

“O uso deste site permite que tenhamos um canal de comunicação de nossos 
funcionários, clientes, fornecedores e de um monte de malucos oferecendo produtos e 
soluções mirabolantes” – considera o diretor de uma empresa de TI em Porto Alegre.  

Considerando o significado da palavra mirabolantes, qual das alternativas a seguir não 
apresentam um vocábulo que poderia substituí-la, sem alterar o significado expresso no 
texto? 

a) Espalhafatoso.  
b) Surpreendente.  
c) Espantoso.  
d) Estrondeante.  

 

4) Observe a imagem abaixo:   

 

 

Considere as afirmativas que seguem:  

I – O advérbio já, indicativo de tempo, atribui à frase o sentido de mudança.  

II – Entende-se pela frase da charge que a população de idosos atingiu um patamar 
inédito no país.  

III – Observando a imagem, tem-se que a fila de velhinhos esperando um lugar no 
banco sugere o aumento de idosos no país.  

 

Está correto o que se afirma em:  

 



a) I, II e III;   b) I apenas;   c) II e III apenas;   d) II apenas.  

 

5) Não deixa de ser paradoxal o fato de o crescimento da descrença, que parecia levar 
....... uma ampliação da liberdade, tem dado lugar ........ escalada do fundamentalismo 
religioso, ......... que se associam manifestações profundamente reacionárias.  

Preencha corretamente as lacunas da frase acima na ordem dada:  

 

a) à – a – a 
b) a – à – a 
c) a – a – à 
d) à – à – a  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROVA CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

LEGISLAÇÃO 

 

1) Em relação aos tributos elencados no art. 109 da Lei Orgânica do Município de Novo 
Xingu, assinale a alternativa que nãocorresponde a imposto de competência municipal: 

a) Impostos sobre propriedade predial e territorial urbana. 
b) Imposto de transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens 

móveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis exceto 
os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição. 

c) Impostos sobre propriedade territorial rural.  
d) Imposto sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos na 

competência do Estado, definidos na lei complementar prevista no artigo 146 da 
Constituição Federal. 

 

2) De acordo com a Lei Orgânica do Município de Novo Xingu, a respeito da 
organização do Poder Legislativo, é correto afirmar que:  

I – O Poder Legislativo Municipal é exercido pela Câmara Municipal.  

II – O Poder Legislativo Municipal é exercido pelo Presidente da Câmara Municipal.   

III – A Câmara Municipal é composta de nove (09) Vereadores eleitos pelo sistema 
proporcional, como representantes do povo, com mandato de quatro anos.  

IV – A Câmara Municipal é composta de onze (11) Vereadores eleitos pelo sistema 
proporcional, como representantes do povo, com mandato de quatro anos.  

V - São condições de elegibilidade para o mandato de Vereador: a nacionalidade 
brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio 
eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, a idade mínima de dezoito anos e ser 
alfabetizado. 

VI - São condições de elegibilidade para o mandato de Vereador: a nacionalidade 
brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio 
eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, a idade mínima de vinte e um anos e ser 
detentor de diploma de nível superior.  

 

Está correto o que se afirma na alternativa:  

a) Apenas I e III; 
b) Apenas IV e VI;  
c) Apenas II, IV e VI;  
d) Apenas I, III e V.  

 



3) Em conformidade com o artigo 7º da Lei Municipal nº. 119/2002, que dispõe sobre o 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do município de Novo Xingu, são requisitos 
básicos para ingresso no serviço público municipal todos os itens abaixo, exceto:  

a) Ser brasileiro;  
b) Ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos;  
c) Estar quite com as obrigações militares e eleitorais;  
d) Gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante exame médico;  

 

4)Segundo disposição do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de 
Novo Xingu - RS (Lei Municipal nº. 119/2002), “O servidor nomeado para cargo de 
provimento efetivo em virtude de concurso público adquire estabilidade após 
___________ anos de efetivo exercício”.  

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado desta questão:  

a) 120 (cento e vinte) dias. 
b) 01 (um) ano; 
c) 02 (dois) anos; 
d) 03 (três) anos.  

 

5)De acordo com o art. 2º da Constituição Federal de 1988: “São poderes da União, 
independentes e harmônicos entre si, o _________________, o _________________ e 
o _______________”.  

a) Executivo – Constituinte – Tributário; 
b) Legislativo, Tributário e Constituinte;  
c) Legislativo – Executivo – Judiciário;  
d) Judiciário – Executivo – Popular.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROVA CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CONHECIMENTOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 

1) Sofia briga constantemente com os colegas, rasga os trabalhos de seu grupo e não 
aceita a autoridade dos adultos presentes na escola. Já foi muitas vezes alertada de que 
seria preciso mudar seu comportamento. Uma boa estratégia para lidar com essa menina 
é:  

a) desfocar a atenção de Sofia, para que ela perceba que seu comportamento causa 
o afastamento das pessoas que são importantes para ela. 

b) prestar mais atenção em Sofia, motivando-a para as mudanças pretendidas e 
elogiando todo e qualquer esforço nessa direção. 

c) enviar a menina, assim que começar a causar problemas, para a diretoria, 
avisando-a de que seus pais serão notificados sobre sua conduta. 

d) discutir com a classe, na ausência de Sofia, como lidar de maneira adequada 
com os comportamentos agressivos que ela manifesta, ajudando-a a superá-los. 

 

2) Com relação à Psicologia Comunitária, assinale a afirmativa incorreta. 

a) A Psicologia Comunitária dedica-se a estudar, compreender e atuar nas questões 
psicossociais que caracterizam as comunidades. 

b) A Psicologia Comunitária, no Brasil, se desenvolveu a partir da atuação dos 
profissionais nas áreas de educação e saúde mental. 

c) As intervenções da Psicologia Comunitária são feitas sobre as fraturas das 
instituições formais, como escolas e instituições de saúde mental. 

d) A Psicologia Comunitária, na sistematização de suas práticas, sofreu a influência 
da metodologia de pesquisa-ação de Paulo Freire e Orlando Fals Borda. 

 

3) Estudos e pesquisas de Piaget sobre o desenvolvimento humano demonstraram que 
existem formas de perceber, compreender e se comportar diante do mundo, próprias de 
cada faixa etária. A passagem do pensamento concreto para o pensamento formal, 
abstrato, ocorre dos:  

a) 0 aos 2 anos. 
b) 11 ou 12 anos em diante. 
c) 2 aos 7 anos. 
d) 4 a 7 anos. 

  



4) Segundo o Código de Ética Profissional do Psicólogo (Art. 1º, item d), é dever 
fundamental do psicólogo prestar serviços profissionais em situações de:  

a) calamidadepública ou de emergência, sem visar benefício pessoal. 
b) greve em indústrias e empresas públicas, voluntariamente. 
c) dificuldade de aprendizagem em instituições de ensino públicas. 
d) necessidade de acompanhamento de projetos sociais na rede pública. 

 

5) Durante um período de seis meses, um adolescente de 14 anos, com suspeita de 
fraturas nos braços e nas pernas, foi atendido três vezes pelo setor de ortopedia do 
hospital. Como o adolescente também apresentava manchas roxas no corpo, o 
ortopedista, que o atende pela última vez, considera prudente encaminhá-lo para o setor 
de psicologia do hospital. Em conversa com o psicólogo, o adolescente afirma que seu 
pai, constantemente, o submete a maus-tratos. Em casos como esse, o psicólogo deve 
adotar o seguinte procedimento: 

a) entrevistar novamente o adolescente, a fim de averiguar a veracidade da 
acusação. 

b) realizar psicodiagnóstico do adolescente.  
c) convidar os pais do adolescente para entrevista que esclareça os fatos. 
d) denunciar o ocorridoao Conselho Tutelar da localidade.  
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