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                         PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE-MA 

                             Concurso Público para o Provimento do cargo de 
 

 

PSICÓLOGO 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 

 

1) Você deve receber do fiscal, além deste caderno contendo 40 (quarenta) questões objetivas, um cartão-resposta 

destinado às respostas objetivas da prova; 

2) Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do cartão-resposta. 

Caso contrário, informe ao fiscal de sala. 

3) O tempo de duração da prova é de 03 (três) horas ininterruptas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova após 

01 (uma) hora do início da mesma, sob pena de ser eliminado do certame.  

4) Ao término da prova, o candidato deverá assinar a lista de presença e o cartão-resposta e entregar ao Fiscal junto com o 

seu caderno de questões. 

5) Será excluído do certame o candidato que não assinar o cartão resposta ou o fizer fora do local indicado, bem como 

aquele que assinar em desconformidade com a assinatura constante no documento oficial de identificação. 

6) Tenha cuidado com o seu cartão-resposta, pois este é personalizado e não será substituído em hipótese alguma. 

7)  No cartão-resposta, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o 

preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, conforme modelo ex:  

8) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas e somente uma responde adequadamente ao quesito 

proposto. A marcação em mais de uma alternativa ou marcações rasuradas anulam a questão. 

9) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no primeiro dia útil após a realização das mesmas, no endereço 

eletrônico www.institutoludus.com.br a partir das 18:00h; 

10) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o 

rascunho integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal. Caso o candidato seja surpreendido com 

qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima, será eliminado do certame. 

........................................................................................................................................................................................................

. 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO: ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 
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http://www.institutoludus.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto seguinte 

ESTATAIS, OBRAS E CORRUPÇÃO 
 

01. Frente a chacinas, seria uma rematada estupidez 
afirmar que sempre houve homicídios. O governante 
precisa mostrar o que fez para reduzir a criminalidade, 
e a repressão é apenas a pequena e última parte. Com 
a corrupção não é diferente. Apesar de endêmica, não 
se pode dizer “sempre houve”. Ela atinge níveis 
elevadíssimos quando alguns fatores se acumulam, 
em especial, gigantismo das organizações, vultosos 
recursos financeiros, ausência de regras claras e 
objetivas, sensação de impunidade, falta de 
parâmetros nas transações. 

02. Nesse quadro, estatais e obras se destacam. As 
estatais reúnem os aspectos mais deletérios tanto das 
organizações privadas quanto das públicas. Elas não 
se submetem às “amarras” do setor público e se 
utilizam da liberdade de ação como se particulares 
fossem, mas não suportam a concorrência destas, não 
têm compromissos com a eficiência, colocam as 
indicações partidárias acima dos demais critérios, 
incham seus quadros de pessoal, permitem largo 
desperdício de recursos, são tomadas de assalto por 
todo tipo de interesses escusos e seus prejuízos são 
lançados nas costas dos contribuintes. Mas é ilusório 
pretendê-las eficazes e eficientes, afinal, não há razão 
alguma para que governos criem e mantenham 
estatais se não puderem, nelas e através delas, 
exercer seu poder político, em seu mais amplo sentido. 

03. As obras de infraestrutura neste país continental 
carregam aqueles fatores, mas um deles é crucial: a 
atual ausência de regras claras e objetivas. O 
planejamento deficiente sempre foi marca do nosso 
presidencialismo: o “reizinho” de plantão quer a 
realização imediata dos seus desejos e, para tanto, 
“faz o diabo”.  

04. A construção de Brasília talvez seja o símbolo 
maior dessa postura. Se já havia sérias deficiências 
nos projetos, o RDC – regime diferenciado de 
contratações, instituído em 2011, é a coroação! Licitar, 
contratar e iniciar obras bilionárias sem um detalhado 
projeto executivo é uma aberração. Um expediente 
que buscou, exatamente, consagrar a ausência de 
planejamento e, assim, escancarar as portas para os 
“malfeitos”. (Jornal Zero Hora: 01.12.2014). 

 
01. O texto acima pode ser classificado como 
 

a) sensorial 
 

b) pueril. 
c) didático. 
d) pragmático. 
e) esotérico. 
 
02. Para o autor, segundo o texto, NÃO é fator que eleva 
o nível de corrupção 
 
a) hipertrofia das instituições. 
b) vultuosas verbas públicas. 
c) o fato de as regras serem obscuras. 
d) o fato de as regras não serem objetivas. 
e) ausência de parâmetros nas transações realizadas 
pelas organizações. 
 
03. No segundo parágrafo, segundo período, um 
vocábulo é posto em destaque. De forma não ocorrer 
mudança no sentido do texto, esse vocábulo pode, 
dentre os vocábulos postos nas alternativas seguintes, 
ser substituído por 
 
a) viperinos. 
c) inóxios. 
d) escorreitos. 
e) salubres. 
b) mordazes 
 
04. Assinale a alternativa INCORRETA. 
 
a) No segundo parágrafo, o vocábulo “las”, em 
destaque, se refere às diversas formas de corrupção. 
b) Para o autor, as estatais têm compromisso apenas 
com a eficiência. 
c) O vocábulo chacinas (grifado) é formado de oito letras 
e oito fonemas. 
d) O vocábulo “infraestrutura” está grafado de forma 
incorreta, pois exige o hífen. Seria corretamente grafado 
na forma “infra-estrutura”. 
e) Para o autor, alegar que sempre houve corrupção não 
minimiza a atual corrupção nas estatais. 
 
05. O vocábulo chacinas é grafado com “ch”. Muitas 
palavras deixam dúvidas sobre a sua correta grafia. 
Assinale, dentre as alternativas seguintes, aquela que 
relaciona palavra(s) grafada(s) de forma 
INCORRETA(S). 
 
a) expelir – torção – manutenção. 
b) ascensorista – miscível – transcender. 
c) desça – exsudar – cessão. 
d) descender – discursão – aborígene. 
e) camudongo – discussão – bandeija. 
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06. Analise as alternativas seguintes e assinale aquela 
que, pelo que disciplina a denominada norma culta, é 
INCORRETA. 
 
a) Se eu ver o Bolinha, eu te aviso. 
b) Ela falou: – Deus te abençoe. 
c) O herpes é uma doença incômoda.  
d) Zé Pedro foi levado para o Hospital. 
e) O benfeito dela foi coisa de mestra. 
 
07. Assinale, dentre as alternativas seguintes, aquela 
que não apresenta equívoco (erro) no que se refere à 
colocação (ou não colocação) da crase. 
 
a) Ela viajou a convite do prefeito. 
b) O Governador está se dedicando a reeleger o 
presidente da Assembleia Legislativa. 
c) O Secretário se dirigiu à ela. 
d) Campeonato Nacional: a posição do Bahia sobre 
rebaixamento é igual à do Vitória.  
e) A luta começa à uma em ponto. 
 
08. Assinale a frase na qual a concordância, no que se 
refere ao vocábulo sublinhado, não foi construída 
corretamente. 
 
a) Olhei bastantes novidades no mercado. 
b) Após o rebaixamento do Botafogo, Maria Clara 
ficou meio nervosa. 
c) Os jogadores ficaram sós na concentração. 
d) Os bacuris estão custando caros. 
c) Estamos quites com a Caixa Econômica Federal. 
 
09. Teoria da Comunicação baseada em teorias 
marxistas que encaram a mídia como instrumento de 
influência social capitalista. Essa Teoria age por meio 
de repetição, e é nela que surge o fenômeno da 
indústria cultural em que a arte passa a ser 
reproduzida tecnicamente, como produto de consumo 
da massa, como, por exemplo, essas bandas de forrós 
eletrônicos que invadiram o mercado nacional. 
Segundo essa Teoria, a obra de arte perde seu caráter 
artístico e passa a ter um caráter capitalista de 
consumo.  
Trata-se da 
 
a) Teoria Hipodérmica da Comunicação. 
b) Teoria Crítica. 
c) Teoria da Persuasão. 
d) Teoria da Informação. 
e) Teoria Funcionalista. 
 

10. Segundo o jornal “Folha de São Paulo”, são os 
bueiros entupidos, não limpos pela Prefeitura, a causa 
das inundações na cidade de São Paulo. 
Dentre as alternativas seguintes, assinale aquela que 
indica vocábulo que substitui adequadamente o termo 
em destaque. 
 
a) Destarte.  
b) Informa. 
c) Conforme. 
d) Desta forma. 
e) Embora. 

 
 

ESPECÍFICO 
 

11. Analise as afirmativas abaixo, com base no Art. 4º, da Lei 
Nacional nº 8.069/90 – Das disposições preliminares: 
 
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade 
em geral e do poder público assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 
 
I - primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 
circunstâncias; 
II - precedência de atendimento nos serviços públicos ou de 
relevância pública; 
III - preferência na formulação e na execução das políticas 
sociais públicas.  
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas a afirmativa I é verdadeira.  
b) Apenas a afirmativa III é verdadeira. 
c) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.  
d) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 
e) Todas as afirmativas são verdadeiras; 
 
12. Analise as afirmativas abaixo, com base no Art. 16, da Lei 
Nacional nº 8.069/90 - Do Direito à Liberdade, ao Respeito e 
à Dignidade: 
 
Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes 
aspectos: 
 
I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços 
comunitários, ressalvadas as restrições legais; 
II - opinião e expressão; 
III - crença e culto religioso; 
IV - brincar, praticar esportes e divertir-se; 
V - participar da vida familiar e comunitária, sem 
discriminação. 
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Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas uma afirmativa é verdadeira.  
b) Apenas duas afirmativas são verdadeiras. 
c) Apenas três afirmativas são verdadeiras.  
d) Apenas quatro afirmativas são verdadeiras. 
e) Todas afirmativas são verdadeiras. 
 
13. Analise as afirmativas abaixo, com base no Art. 3º, da 
Lei Nacional nº 10.741/03 – Disposições preliminares: 
 
Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da 
sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com 
absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, 
ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à 
dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 
comunitária. 
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 
 
I – atendimento preferencial imediato e individualizado junto 
aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à 
população; 
II – preferência na formulação e na execução de políticas 
sociais públicas específicas; 
III – destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 
relacionadas com a proteção ao idoso; 
IV – viabilização de formas alternativas de participação, 
ocupação e convívio do idoso com as demais gerações; 
V – priorização do atendimento do idoso por sua própria 
família, em detrimento do atendimento asilar, mesmo que 
não a possuam ou careçam de condições de manutenção 
da própria sobrevivência; 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas uma afirmativa é verdadeira.  
b) Apenas duas afirmativas são verdadeiras. 
c) Apenas três afirmativas são verdadeiras.  
d) Apenas quatro afirmativas são verdadeiras. 
e) Todas afirmativas são verdadeiras. 
 
14. Analise as afirmativas abaixo, com base no Art. 28, da 
Lei Nacional nº 10.741/03 – Do Direito a Saúde: 
 
Art. 28. O Poder Público criará e estimulará programas 
de: 
 
I – profissionalização especializada para os idosos, 
aproveitando seus potenciais e habilidades para atividades 
regulares e remuneradas; 
II – preparação dos trabalhadores para a aposentadoria, 
com antecedência mínima de 6 (seis) meses, por meio de 
estímulo a novos projetos sociais, conforme seus 
interesses, e de esclarecimento sobre os direitos sociais e 
de cidadania; 
III – estímulo às empresas privadas para admissão de 
idosos ao trabalho. 

Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas a afirmativa I é verdadeira.  
b) Apenas a afirmativa III é verdadeira. 
c) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.  
d) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 
e) Todas as afirmativas são verdadeiras; 
 
15. Analise as afirmativas abaixo, com base nos Princípios 
Fundamentais do Código de Ética do Psicólogo: 
 
I. O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na 
promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da 
integridade do ser humano, apoiado nos valores que 
embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
II. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a 
qualidade de vida das pessoas e das coletividades e 
contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão. 
III. O psicólogo atuará com responsabilidade social, 
analisando crítica e historicamente a realidade política, 
econômica, social e cultural. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas a afirmativa I é verdadeira.  
b) Apenas a afirmativa III é verdadeira. 
c) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.  
d) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 
e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
16. Analise as afirmativas abaixo, com base no Código de 
Ética do Psicólogo – Das responsabilidades dos Psicólogos: 
 
I - Fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços 
psicológicos, informações concernentes ao trabalho a ser 
realizado e ao seu objetivo profissional; 
II - Informar, a quem de direito, os resultados decorrentes da 
prestação de serviços psicológicos, transmitindo somente o 
que for necessário para a tomada de decisões que afetem o 
usuário ou beneficiário; 
III – Induzir qualquer pessoa ou organização a recorrer a seus 
serviços. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas a afirmativa I é verdadeira.  
b) Apenas a afirmativa III é verdadeira. 
c) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.  
d) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 
e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
 
17. O financiamento do SUS, por definição, deve ter 
composição tripartite. Analise as afirmativas abaixo:  
 
I – O perfil demográfico da região 
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II – O perfil epidemiológico da população a ser coberta 
III – As características quantitativas e qualitativas da rede 
de saúde na área 
IV – O desempenho técnico, econômico e financeiro no 
período anterior 
V – Os níveis de participação do setor de saúde nos 
orçamentos estaduais e municipais 
Selecione a opção com as alternativas que contém os 
critérios definidos pela Lei Orgânica da Saúde, n 8.080, de 
19 de setembro de 1990 a serem seguidos pelas 
transferências federais a estados, Distrito federal e 
municípios: 
 
a) I e III 
b) I, III e IV 
c) I, III e V 
d) II, III, IV e V 
e) I, II, III, IV e V 
 
18. A lei 8142, entre outros aspectos, regulamentou um pilar 
fundamental do funcionamento do SUS: a participação 
popular. Sobre esta lei e o tema, é correto afirmar: 
 
a) Criou os Conselhos de Saúde, os quais se reúnem de 
forma regular, a cada quatro anos. 
b) O Conselho de Saúde tem em sua composição: 50% dos 
membros representantes dos usuários, 25% de 
trabalhadores e 25% de representantes do governo e de 
serviços conveniados, conforme resolução 333/2003 do 
Conselho Nacional de Saúde. 
c) Instituiu as chamadas Conferências de Saúde que são 
realizadas de forma mensal com representantes de 
diversos segmentos da sociedade. 
d) Cabe aos integrantes dos Conselhos de Saúde 
remuneração, a qual é definida na Lei 
Complementar141/2012. 
e) Apesar de atuarem no controle da execução da política 
de saúde, os Conselhos de Saúde não controlam os 
aspectos econômico-financeiros, sendo esta prerrogativa 
exclusiva do Executivo, municipal, estadual ou federal. 
 
19. Conforme o capítulo II da Lei 8080/90, correlacione os 
princípios do SUS com as respectivas afirmativas abaixo e 
depois assinale a alternativa correta: 
 

I. Integralidade 
II. Equidade 
III. Regionalização 
IV. Hierarquização 
 
( ) Cada região necessita de cuidados diferenciados e o 
objetivo é que o Brasil fique mais equilibrado, diminuindo a 
heterogeneidade. 
( ) Conjunto de ações e serviços resolutivos, preventivos e 
curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso 
em todos os níveis de complexidade do sistema. 
( ) Os serviços devem ser organizados em níveis de 
complexidade crescente 

( ) Ênfase na descentralização do serviços para os 
municípios. 

 
a) II-I-III-IV 
b) I-II-IV-III 
c) II-I-IV-III 
d) II-IV-I-III 
e) IV-I-III-II 
 
20. Sobre as Teorias do desenvolvimento humano, marque a 
alternativa que melhor corresponde às descrições abaixo: 
“foi um dos investigadores mais influentes do séc. 20 na 
área da psicologia do desenvolvimento. Acreditava que o 
que distingue o ser humano dos outros animais é a sua 
capacidade de ter um pensamento simbólico e abstracto. 
Acreditava que a maturação biológica estabelece as pré-
condições para o desenvolvimento cognitivo. As 
mudanças mais significativas são mudanças qualitativas 
(em género) e não qualitativas (em quantidade). Existem 
2 aspectos principais nesta teoria: o processo de 
conhecer e os estádios/ etapas pelos quais nós 
passamos à medida que adquirimos essa habilidade.” 
 
a) Jean Piaget 
b) Burrhus F. Skinner 
c) Sigmund Freud 
d) Konrad Lorenz 
e) Henri Wallon 
 
21. Sobre as Teorias do desenvolvimento humano, marque a 
alternativa que melhor corresponde às descrições abaixo: 
“Psicólogo Americano, conduziu trabalhos pioneiros em 
Psicologia Experimental e defendia o 
comportamentalismo / behaviorismo (estudo do 
comportamento observável). Tinha uma abordagem 
sistemática para compreender o comportamento 
humano, uma abordagem de efeito considerável nas 
crenças e práticas culturais correntes. Fez investigação 
na área da modelação do comportamento pelo reforço 
positivo ou negativo (condicionamento). O 
condicionamento operante explica que um determinado 
comportamento tem uma maior probabilidade de se 
repetir se a seguir à manifestação do comportamento se 
apresentar de um reforço (agradável). É uma forma de 
condicionamento onde o comportamento acabará por 
ocorrer antes da resposta.” 
 
a) Jean Piaget 
b) Burrhus F. Skinner 
c) Sigmund Freud 
d) Konrad Lorenz 
e) Henri Wallon 
 
22. Somente no final do século XIX quando surgiram as 
primeiras escolas psicológicas é que a psicologia se tornou 
uma ciência independente, definido seu objeto de estudo, 
delimitando seu campo de estudo, métodos e formulando  
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teorias. Analise as características abaixo e marque a 
alternativa que melhor corresponde: 

 
I - Objeto de Estudo: Consciência 
II - Principais teóricos: Wilhelm Wundt, Edward Titchener 
III - Ideia Central: estudo da consciência separada em seus 
elementos subjacentes. 
 
a) Funcionalismo 
b) Behaviorismo 
c) Estruturalismo 
d) Gestalt 
e) Psicanálise 
 
23. “é um campo da psicologia social que investiga a forma 
como as pessoas compreendem as outras pessoas e elas 
mesmas (Fiske e Taylor, 2008). Surgiu do interesse de 
psicólogos sociais pela psicologia cognitiva, que 
começaram a utilizar os modelos cognitivos para entender 
os processos básicos subjacentes às interações sociais. 
Essa área de pesquisa tem como aspectos básicos: o 
mentalismo; a formação; a utilização de métodos, teorias e 
modelos desenvolvidos em outras áreas pela psicologia 
social; e a aplicação ao mundo real” 
 

a) Cognição Social 
b) Representação Social 
c) Socialização 
d) Percepção Social 
e) Atitude 
 
24. Analise a frase abaixo e marque a alternativa que 
melhor corresponde ao conceito abaixo: 
“É um ramo da estatística que estuda fenômenos 
psicológicos. Foi desenvolvida por estatísticos de 
formação e, por isso, ainda é definida como um ramo da 
estatística. Para os psicólogos, ela deve ser concebida 
como um ramo da psicologia que faz interface com a 
estatística.” 
 

a) Antipsiquiatria. 
b) Psicometria. 
c) Psicologia anormal. 
d) Biopsicologia. 
e) Psicologia Comparativa. 
 
25. Analise as afirmativas abaixo, sobre as áreas de 
atuação do Psicólogo. 
 
I - Departamento Pessoal: mais ligada à contabilidade, mas 
que também pode ser alvo da atuação profissional dos 
psicólogos. Diz respeito a atividades ligadas à contratação 
e desligamento dos funcionários, especialmente na parte 
mais técnica ou burocrática. 
II - Psicologia Social: é uma grande área de atuação mais 
presente em Ongs (Organizações não Governamentais) e 
em pesquisas acadêmicas a respeito da relação do homem  
com o grupo, a sociedade, a cultura nas quais ele está 
imerso. 

III - Psicologia Institucional: trabalho nas instituições de saúde 
ou de ajuda como a Apae e dentro dos governos  
como é o caso dos Caps (Centro de Atenção Psicossocial) ou 
Naps (Núcleo de Atenção Psicossocial). 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas a afirmativa I é verdadeira.  
b) Apenas a afirmativa III é verdadeira. 
c) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.  
d) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 
e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
26. Analise as alternativas abaixo e marque a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) Já existem alguns fatores de risco para depressão em 
adolescentes razoavelmente bem definidos. O mais 
importante é a presença de depressão em um dos pais, pois 
sabe-se que a existência de história familiar para depressão 
aumenta o risco em pelo menos três vezes. Outros fatores 
importantes de risco são os estressores ambientais como 
abuso físico e sexual e a perda de um dos pais, irmão ou 
amigo íntimo. 
b) Ao contrário da infância em que as taxas são bem 
semelhantes, após a puberdade a depressão incide mais em 
meninos do que em meninas. 
c) A diferença da manifestação depressiva entre 
adolescentes do sexo feminino e masculino foi descrita por 
alguns autores. As garotas relatam mais sintomas subjetivos 
como sentimentos de tristeza, vazio, tédio e ansiedade; e 
costumam ter, também, mais preocupação com popularidade, 
menos satisfação com a aparência, mais conscienciosidade 
e menos auto-estima. Enquanto os rapazes relatam mais 
sentimentos de desprezo, desafio e desdém, e demonstram 
problemas de conduta como: falta às aulas, fugas de casa, 
violência física, roubos e abuso de substâncias.  
d) Estudos sobre levantamentos dos problemas que afetam a 
saúde do adolescente detectaram como mais 
comuns: gravidez indesejada, doenças sexualmente 
transmissíveis, acidentes com veículos a motor envolvendo o 
uso de álcool, fumo e drogas. Esses problemas, que, em sua 
origem, são mais comportamentais que biomédicos, levam a 
uma diminuição da qualidade de vida do hoje adolescente 
(amanhã adulto), quando não o levam à morte.  
e) A depressão maior ocorre com mais frequência na 
passagem da infância para a adolescência entre os 
jovens. 
 
27. Analise as alternativas abaixo e marque a alternativa 
INCORRETA:  
 
a) As representações sociais são construções de caráter 
expressivo de sujeitos sociais a respeito de objetos 
socialmente valorizados. 
b) As representações sociais constituem formas de 
conhecimento teórico orientadas para a compreensão do 
mundo. 
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c) A representação é uma construção do sujeito enquanto 
sujeito social. 
d) As representações sociais configuram formas complexas 
de elementos cognitivos, afetivos e sociais. 
e)  As representações sociais, como formas de 
conhecimento prático, desvelam o conhecimento do senso 
comum.  
 
28. Analise as afirmativas abaixo: 
 
I. O desenvolvimento é multidimensional e unidirecional. 
II. O desenvolvimento ocorre durante toda a vida. 
III. O desenvolvimento é flexível e plástico. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas a afirmativa I é verdadeira.  
b) Apenas a afirmativa III é verdadeira. 
c) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.  
d) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 
e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
29. Analise as afirmativas abaixo: 
 
I. O conhecimento sobre a doença e o seu tratamento é um 
ponto chave na adesão. 
II. A percepção do risco que a doença oferece pode dificultar 
a compreensão da gravidade da doença e dificultar a 
adesão ao tratamento. 
III. A percepção, as crenças e as expectativas em relação 
ao tratamento também influenciam a adesão ao tratamento. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas a afirmativa I é verdadeira.  
b) Apenas a afirmativa III é verdadeira. 
c) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.  
d) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 
e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
30. É um dos componentes de Conselhos e conferências 
de saúde: 
 
a) 50% dos usuários 
b) 50% dos profissionais de saúde 
c) 50% dos representantes do governo 
d) 50% dos prestadores de serviço 
e) 50% dos vereadores da câmara municipal 
 

  INFORMÁTICA 
 
Com base na figura abaixo, MS-EXCEL 2013, responda as 

questões 31 e 32. 

 

31. Ao aplicar a Fórmula =SE(B2^2>3;10;"4"), na célula D1, 

o resultado obtido será: 

a) 0 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 10 
 
32. Qual das fórmulas abaixo foi utilizada para obter o 
resultado = 2, na célula C4? 
 
a) =MED(A1:A4) 
b) =MDC(A1;C3) 
c) =MÉDIA.HARMÔNICA(A1:A4) 
d) =(MÉDIA(A1:A4)) 
e) =MED(A1;A4) 
 
33. São extensões de arquivos válidas no BROFFICE, 
EXCETO: 
 
a) .ods 
b) .odh 
c) .odt 
d) .odd 
e) .odp 
 
34. São considerados hardwares do computador, EXCETO: 
 
a) Memória RAM 
b) Switch 
c) Emulador 
d) BIOS 
e) Disco Rígido 
 
35. Marque a alternativa que melhor corresponde ao conceito 
abaixo: 
 
“é uma espécie de microchip especializado. A sua função 
é acelerar, endereçar, resolver ou preparar dados, 
dependendo da aplicação. É uma poderosa máquina de 
calcular: Ela recebe um determinado volume de dados, 
orientados em padrão binário 0 e 1 e tem a função de 
responder a esse volume, com base em instruções 
armazenadas em sua memória interna.” 
 

a) Processador 
b) Memória RAM 
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c) Memória ROM 
d) HD 
e) Placa mãe 
 

CONHECIMENTOS LOCAIS + ATUALIDADES 
 
36. Filme nacional, com festejada atriz Fernanda 
Montenegro, que foi, quase integralmente, rodado no 
Maranhão? 
 
a) Central do Brasil. 
b) Casa de Areia. 
c) O outro lado da rua. 
d) A hora da estrela. 
e) Doce de mãe. 
 
37. Nunca se falou tanto em preservação ambiental como 
nos dias de hoje. A preocupação com o meio ambiente 
tomou conta dos meios de comunicação, das escolas e até 
mesmo das indústrias. Mas, apesar de todo o embate, a 
natureza ainda está sofrendo grandes desgastes por causa 
da ação do homem, e os efeitos desse desgaste já podem 
ser sentidos no nosso dia a dia. São vários os problemas 
apontados por organizações ambientais como World Wide 
Fund (WWF) e Greenpeace, e mesmo por órgãos 
governamentais, como a Organização das Nações Unidas 
(ONU).  
Na lista dos principais problemas ambientais da atualidade 
estão questões como aquecimento global, desmatamento e 
extinção de espécies, diminuição dos recursos hídricos, 
consumo e lixo. 
No que se refere ao lixo, conforme dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), só no Brasil se 
produz cerca de  
 
a) 100 mil toneladas de lixo por dia. 
b) 50 mil toneladas de lixo por dia. 
c) 40 mil toneladas de lixo por dia. 
d) 30 mil toneladas de lixo por dia. 
e) 240 mil toneladas de lixo por dia. 
 
38. No âmbito do desenvolvimento urbano brasileiro, 
assinale, dentre as alternativas seguintes, aquela que 
aponta, segundo o IBGE, as corretas porcentagens das 
populações residentes na área urbana e rural, no território 
nacional: 
 
a) população residente na área urbana, aproximadamente 
75%; população residente da área rural, aproximadamente, 
25%.  
b) população residente na área urbana, aproximadamente 
90%; população residente da área rural, aproximadamente, 
10%. 
c) população residente na área urbana, aproximadamente 
85%; população residente da área rural, aproximadamente, 
15%. 

d) população residente na área urbana, aproximadamente 
80%; população residente da área rural, aproximadamente, 
20%. 
e) população residente na área urbana, aproximadamente 
77%; população residente da área rural, aproximadamente, 
23%. 
 
39. No âmbito da Administração Pública do Município de 
Sucupira do Norte, no que se refere às atribuições dos 
servidores em geral, conforme estabelece Lei Municipal 
079/2013, que organiza os cargos na Estrutura Administrativa 
Municipal, não é cargo que integra órgão de assessoramento 
direto do Prefeito 
 
a) Procurador Geral. 
b) Controlado Geral. 
c) Assessor de Comunicação. 
d) Secretário(a) de Educação. 
e) Junta do Serviço Militar. 
 
40. O espaço territorial do Município de Sucupira do Norte tem 
a forma aproximada de 
 
a) um paralelogramo. 
b) um trapézio equilátero. 
c) uma elipse. 
d) um círculo. 
e) uma coroa circular. 




