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PORTUGUÊS 

 
     Texto extraído da revista ÉPOCA, 03/08/09 - Entrevista Achim - “ o 
mundo vive duas crises. Uma financeira, outra ambiental. Para o 
economista alemão  (nascido  no     Brasil) Achim Steiner, diretor do  
programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a saída   para 
ambas passa pelo mesmo caminho: investimento em tecnologias limpas 
e eficiência energética que nos ajudem a reduzir as emissões de 
poluentes causadores do aquecimento global. O plano proposto por 
Steiner foi batizado de New Green Deal (Novo Pacto Verde), em alusão 
ao New Deal dos anos 30 nos Estados Unidos. Em  entrevista a   
ÉPOCA, ele diz que a energia renovável já emprega mais gente hoje 
que indústria de petróleo e gás. E que o Brasil, que reduz o imposto dos 
automóveis para  estimular a economia,   precisa  avaliar se o transporte 
individual tem reais perspectivas de gerar empregos, desenvolvimento 
e competitividade para o país nos próximo anos. 

 
De acordo com o texto acima responda as questões 01, 02 e 03. 
 
01. A respeito do texto é correto afirmar que: 

(A) O projeto de Steiner propõe, somente, investimento em 
tecnologias limpas e energia renovável. 

(B) O economista alemão propõe uma alternativa que estimularia a 
geração de empregos com a energia renovável que 
consequentemente aumentaria a competitividade no Brasil e no 
mundo. 

(C) Steiner afirma que para resolver as crises financeira e 
ambiental é preciso fazer investimentos em tecnologias limpas 
e desenvolvimento de energia eficiente e renovável, que 
ajudaria a diminuir os agentes poluidores que causam o 
aquecimento global e estimulam reais perspectivas de gerar 
empregos. 

(D) Com o projeto Novo Pacto Verde, Steiner propõe o 
desenvolvimento de energia renovável que ajudaria a diminuir 
as emissões de poluentes causadores do aquecimento global e 
do desenvolvimento social. 
 

02. Na linha(10) a oração “...que a energia renovável já emprega mais 
gente...” é: 
(A) Oração subordinada predicativa 
(B) Oração subordinada substantiva objetiva direta 
(C) Oração coordenada sindética explicativa 
(D) Oração subordinada adjetiva restritiva 

 
03. Na linha(13) a oração em destaque é: “... gerar empregos “ 

(A) oração subordinada substantiva objetiva direta 
(B) oração subordinada substantiva subjetiva 
(C) oração subordinada substantiva objetiva indireta 
(D) oração subordinada substantiva complemento nominal 

 
04. Analise as proposições abaixo e marque a que não estiver de 

acordo com a norma culta padrão escrita: 
(A) Trabalho na cessão nº 4 há cinco anos. 
(B) Retiraram-se da reunião sem dizer o porquê. 
(C) Estou meio perturbada por isto não estou a fim de sair, serei 

má companhia. 
(D) Tudo isto é pra mim? 

 
05. Assinale a alternativa correta em relação à classificação dos 

predicados das orações abaixo: 
1. O clima está agitado em plena vida religiosa. 
2. Achava a indiferença daquela diretora insuportável. 
3. O professor trabalha chateado naquela Escola. 
4. Os alunos apresentam resultados. 

 
(A) 1. predicado verbal, 2. predicado verbal, 3. predicado verbal e 

4. predicado verbal. 
(B) 1 predicado nominal, 2. predicado verbal, 3. predicado verbo-

nominal, 4. predicado verbo-nominal. 
(C) 1. predicado nominal, 2. predicado verbo-nominal, 3. predicado 

verbo-nominal, 4. predicado verbal. 
(D) 1. predicado nominal, 2. predicado verbo-nominal, 3. predicado 

verbal, 4. predicado verbo-nominal. 

 
 

 
 

 
06. Na frase “Afinal, o resultado de tudo isso vai me dizer se nós 

fomos bem!” A palavra se é classificada como: 
(A) pronome apassivador. 
(B) conjunção subordinativa integrante. 
(C) conjunção condicional. 
(D) pronome reflexivo. 

 
07. “Ela se dá muita importância.” O pronome se é classificado como: 

(A) objeto direto. 
(B) pronome apassivador. 
(C) índice de indeterminação do sujeito. 
(D) objeto indireto. 

 
08. Leia atentamente as frases abaixo: 

1. O presidente do sindicato venceu as eleições, mas não 
assumiu. 

2. O presidente da República, visitou os hospitais, os 
presídios, as escolas e as   favelas. 

3. Doenças, meu filho, todo mundo tem 
4. O professor deu, a aula, pela manhã. 
5. “Donde houveste, ó pélago revolto.” 

Verificamos que está (estão) corretamente pontuada (s): 
(A) apenas 2 
(B) apenas as sentenças 1, 3 e 5. 
(C) apenas a sentença 4. 
(D) apenas a sentença 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09. Considerando o que diz a norma culta da língua, em quais dos 
textos a colocação pronominal está inadequada: 
(A) I e II apenas. 
(B) I e III apenas. 
(C) II e III apenas. 
(D) II apenas. 

 
10. Transpondo a frase “O Ministério da Educação avalia o Ensino 

Médio Superior” para a voz passiva analítica, obtém-se a forma 
verbal... 
(A) serão avaliados. 
(B) terão de ser avaliados. 
(C) são avaliados. 
(D) vão ser avaliados. 

 
 
 
 
 
 

História de uma gata 
[...] 
Me alimentaram 
Me acariciaram 
Me aliciaram 
Me acostumaram 
O meu mundo era o 
apartamento 
Detefon, Almofada e trato 
Todo dia filé-mignon [...] 
 
Luiz Henríquez, Sérgio Bardotti e 
Chico Buarque. In Literatura 
comentada. São Paulo, Abril 
Educação, 1980. 

Ei, você aí, me dá um dinheiro aí [...] 
Me dá, me dá, me dá, oi!? 
Me dá um dinheiro aí. 
 
Ivan, Homero e Glauco Ferreira. Me dá um dinheiro 
aí, 1959. 

D. Janaína 
[...] 
D. Janaina 
Princesa do mar 
Dai-me licença 
Pra eu também 
brincar 
No vosso reinado. 
 
Manuel Bandeira. 
Meus primeiros versos, 
pág.56. 
Rio de Janeiro, Nova 
Fronteira, 2001. 

Texto I
Texto II

Texto III
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CONHECIMENTOS GERAIS - SAÚDE 

 
11. De acordo com o que preceitua a NOB96, a atenção à saúde, que 

encerra todo o conjunto de ações levadas a efeito pelo SUS, em 
todos os níveis de governo, para o atendimento das demandas 
pessoais e das exigências ambientais, compreende três grandes 
campos a saber, EXCETO: 
(A) O da assistência, em que as atividades são dirigidas às 

pessoas, individual ou coletivamente, e que é prestada 
somente em âmbito ambulatorial e hospitalar; 

(B) O das intervenções ambientais, no seu sentido mais amplo, 
incluindo as relações e as condições sanitárias nos ambientes 
de vida e de trabalho, o controle de vetores e hospedeiros e a 
operação de sistemas de saneamento ambiental (mediante o 
pacto de interesses, as normalizações, as fiscalizações e 
outros);  

(C) O das políticas externas ao setor saúde, que interferem nos 
determinantes sociais do processo saúde-doença das 
coletividades, de que são partes importantes questões relativas 
às políticas macroeconômicas, ao emprego, à habitação, à 
educação, ao lazer e à disponibilidade e qualidade dos 
alimentos; 

(D) o da assistência, em que as atividades são dirigidas às 
pessoas, individual ou coletivamente, e que é prestada no 
âmbito ambulatorial e hospitalar, bem como em outros 
espaços, especialmente no domiciliar. 

12. Acerca do incentivo aos Programas de Saúde da Família (PSF), 
assinale a alternativa incorreta: 
(A) Acréscimo de 3% sobre o valor do PAB para cada 5% da 

população coberta, até atingir 60% da população total do 
município; 

(B) Acréscimo de 5% para cada 5% da população coberta entre 
60% e 90% da população total do município;  

(C) Acréscimo de 7% para cada 5% da população coberta entre 
90% e 100% da população total do município; 

(D) Acréscimo de 9% para cada 5% da população coberta entre 
90% e 100% da população total do município. 
 

13. O gestor estadual é responsável pela gestão da política de alta 
complexidade/custo no âmbito do estado, mantendo vinculação com 
a política nacional, sendo consideradas intransferíveis as funções de 
definição de prioridades assistenciais e programação da alta 
complexidade, EXCETO: 
(A) A definição da alocação de recursos orçamentários do Teto 

Financeiro da Assistência/ TFA do estado para cada área de 
alta complexidade;  

(B) A definição de prioridades de investimentos para garantir o 
acesso da população a serviços de boa qualidade, o que 
pode, dependendo das características do estado, requerer 
desconcentração ou concentração para a otimização da oferta 
de serviços, tendo em vista a melhor utilização dos recursos 
disponíveis, a garantia de economia de escala e melhor 
qualidade;     

(C) A delimitação da área de abrangência dos serviços de alta 
complexidade; 

(D) Autorização para realização dos procedimentos e a efetivação 
dos pagamentos (créditos bancários).  

 
14. Sobre a assistência à saúde no âmbito privado, assinale a 

alternativa INCORRETA. 
(A) As instituições privadas poderão participar de forma 

complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes 
deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo 
preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

(B) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem 
a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para 
fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a 
coleta, processamento e transfusão de sangue e seus 
derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. 

(C) É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou 
capitais estrangeiros na assistência à saúde no País. 

(D) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou 
subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. 

 
 

 
 

 
15. Qual o prazo que tem a Secretaria de Assistência à Saúde para 

elaborar instrumentos de subsídio à organização e programação 
da média complexidade, compreendendo grupos de 
programação e critérios de classificação das ações desse nível 
de atenção, cuja regulamentação específica será submetida à 
aprovação da CIT? 
(A) 30 dias; 
(B) 40 dias; 
(C) 60 dias; 
(D) 90 dias. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
16. No que diz respeito acerca da teoria psicanalítica, não é correto 

afirmar: 
(A) A psicanálise, enquanto método de investigação, 

caracteriza-se pelo método interpretativo, que busca o 
significado oculto daquilo que é manifesto por meio de 
ações e palavras ou pelas produções imaginárias; 

(B) Resistência é o processo psíquico que visa encobrir, fazer 
desaparecer da consciência, uma idéia ou representação 
insuportável e dolorosa que está na origem do sintoma. 

(C) A função sexual existe desde o princípio da vida, logo após 
o nascimento, e não só a partir da puberdade. 

(D) O funcionamento psíquico é concebido a partir de três 
pontos de vista: econômico, tópico e dinâmico. 

 
17. De acordo com os mecanismos de defesa expostos pela teoria 

psicanalítica, não é correto afirmar: 
(A) Recalque é supressão de uma parte da realidade. 
(B) Formação reativa é a construção de uma argumentação 

intelectualmente convincente e aceitável, que justifica os 
estados deformados da consciência. 

(C) Regressão é o retorno a etapas anteriores de seu 
desenvolvimento. 

(D) Projeção é a confluência de distorções do mundo externo e 
interno. 

 
18. O pressuposto de que o comportamento é um objeto observável e 

mensurável é característica da seguinte teoria: 
(A) Gestaltica 
(B) Funcionalista 
(C) Behaviorista 
(D) Psicanalítica 

 
19. Qual a teoria da Psicologia que estuda o comportamento nos seus 

aspectos mais globais, entendendo que o comportamento 
estudado de maneira isolada, pode perder seu significado? 
(A) Fenomenológica 
(B) Existencialista 
(C) Behaviorista 
(D) Gestáltica 

 
20. Relacione a primeira coluna com a segunda, associando o 

período com a palavra que melhor o traduz: 
(1) Período Sensório-motor 
(2) Período Pré-operatório 
(3) Período das Operações Concretas 
(4) Período das Operações Formais  
(  ) Linguagem 
(  ) Lógica 
(  ) Abstrato 
(  ) Percepção 
(A) 2-3-4-1 
(B) 2-4-3-1 
(C) 4-3-1-2 
(D) 1-3-4-2 
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21. De acordo com a teoria do Desenvolvimento de Vigotski, sobre os 

principais aspectos do desenvolvimento infantil, julgue as afirmativas 
em verdadeiras (V) ou Falsas (F), marcando em seguida a alternativa 
correspondente. 
(  ) 01 No início do desenvolvimento, as respostas das crianças são 

dominadas pelos processos naturais, especialmente aqueles 
proporcionados pela herança biológica.  

(  ) 02 Os processos psicológicos do desenvolvimento infantil 
inicialmente são intrapsíquicos e a medida que a criança 
cresce, passam a ser interpsíquicos. 

(  ) 03 Vigotski enfatiza o aspecto interacionista, pois considera que 
é no plano intersubjetivo, isto é, na troca entre as pessoas, 
que têm origem as funções mentais superiores. 

(  ) 04 Maturação, experiências físicas, transmissões sociais e 
culturais e equilibração são fatores desenvolvidos na teoria 
de Vigotski. 

(A) V-F-V-F 
(B) F-F-V-V 
(C) V-V-F-F 
(D) F-V-V-F 

 
22. Segundo a teoria do desenvolvimento de Vigotski, é correto afirmar: 

(A) O desenvolvimento humano é dividido em períodos. 
(B) O homem é um ser passivo. 
(C) A fala inicial da criança tem um papel fundamental no 

desenvolvimento das funções psicológicas. 
(D) O Desenvolvimento está centrado nas características 

biológicas do indivíduo. 
 
23. De acordo com os principais aspectos do desenvolvimento Humano, 

é incorreto afirmar. 
(A) Aspecto Físico-motor refere-se ao crescimento orgânico, à 

maturação psicológica, à capacidade de manipulação de 
objetos e de exercício do próprio corpo. 

(B) Aspecto Intelectual refere-se à capacidade de pensamento, 
raciocínio. 

(C) Aspecto afetivo-emocional refere-se ao modo particular do 
indivíduo integrar as suas experiências. 

(D) Aspecto social refere-se à maneira como o indivíduo reage 
diante das situações que envolvem outras pessoas. 

 
24. A Adolescência é caracterizada por alterações nos aspectos do 

desenvolvimento, desta forma é correto afirmar: 
(A) A fase do estirão de crescimento ocorre inicialmente nos 

meninos e posteriormente nas meninas. 
(B) A puberdade ocorre em sequências iguais para os meninos e 

as meninas. 
(C) Crise de Identidade é um processo de mudança que serve para 

redefinir ou ratificar seu modo de ser e estar no mundo. 
(D) As habilidades motoras são adquiridas na fase da 

adolescência.  
 

25. São consideradas terapias de insight: 
(A) Psicanálise e Gestalt 
(B) Gestalt e Terapia Cognitiva de Beck 
(C) Psicanálise e Terapia Racional-emotiva 
(D) Terapia Centrada no Cliente e Terapia Cognitiva de Beck 

 
26. Segundo Pichon-Riviére, o grupo se caracteriza por está centrado de 

forma explícita em uma tarefa, e implicitamente, no rompimento das 
estereotipias que dificultam o aprendizado e a comunicação é: 
(A) Natural. 
(B) Operativo 
(C) Estruturado 
(D) Harmônico 

 
27. São objetivos básicos da Terapia Familiar, exceto: 

(A) Aprimorar a comunicação da família. 
(B) Incentivar os membros a se tornar mais solidários. 
(C) Levá-los a partilhar responsabilidades. 
(D) Instruir o cliente a falar sobre tudo que lhe vem à mente, com o 

mínino de preparação possível e sem inibir ou controlar os 
pensamentos. 
 
 
 
 

 
28. Em caso de interrupção do trabalho do psicólogo, por quaisquer 

motivo, ele deverá zelar pelo destino dos seus arquivos 
confidencias. Sendo assim: 
(A) Em caso de demissão ou exoneração, o psicólogo deverá 

deixar todo o material nos arquivos da unidade a disposição 
do psicólogo que vier substituí-lo. 

(B) Em caso de extinção do serviço de psicologia, o psicólogo 
responsável informará ao Conselho Regional de Psicologia, 
que providenciará a destinação dos arquivos confidenciais. 

(C) Em caso de demissão ou exoneração, obriga-se o psicólogo 
a encaminhar todo o material confidencial ao Conselho 
Regional de Psicologia, o qual o manterá sob sua guarda à 
disposição do psicólogo que vier substituí-lo. 

(D) Em caso de extinção do serviço de psicologia, o psicólogo 
responsável agendará junto ao Conselho Regional de 
Psicologia, data para incineração dos arquivos confidencias, 
sendo lavrado ata de todo o ocorrido. 

 
29. Com referência a ética profissional do psicólogo, é correto afirmar: 

(A) No atendimento à criança, todas as informações colhidas 
devem ser comunicadas aos responsáveis para se 
promoverem medidas em seu benefício. 

(B) Diferentemente do atendimento à criança, no atendimento 
ao adolescente deve ser comunicado aos responsáveis o 
estritamente essencial para se promoverem medidas em 
seu benefício. 

(C) No atendimento à criança, ao adolescente ou ao interdito, 
deve ser comunicado aos responsáveis o estritamente 
essencial para se promoverem medidas em seu benefício. 

(D) No atendimento ao adolescente, a prestação de 
informações aos responsáveis viola o dever de sigilo 
profissional. 

30. O psicólogo poderá intervir na prestação de serviços psicológicos 
que estejam sendo efetuados por outro profissional, nas seguintes 
situações, exceto: 
(A) Quando se tratar de trabalho multiprofissional e a 

intervenção fizer parte da metodologia adotada. 
(B) A pedido do profissional responsável pelo serviço. 
(C) Em caso de emergência ou risco ao beneficiário ou usuário 

do serviço. 
(D) Quando informado expressamente, por qualquer das partes, 

da interrupção voluntária do pedido, mesmo que a 
interrupção não seja definitiva. 

 
31. Sobre ludoterapia é correto afirmar: 

(A) Quanto à sua forma pode ser dinâmica-expressiva. 
(B) Quanto à sua forma pode ser apenas não-diretiva. 
(C) Quanto à sua forma pode ser diretiva ou não-diretiva. 
(D) Quanto à sua forma pode ser apenas diretiva. 

 
32. Quanto à entrevista psicológica é incorreto afirmar: 

(A) Entrevista não-estruturada o entrevistador faz pergunta 
sobre qualquer assunto que lhe vem à mente. 

(B) Entrevista estrutura a ordem e o conteúdo das perguntas 
são fixos e o entrevistador apóia-se em um formato 
preestabelecido. 

(C) A entrevista não-estruturada é menos pessoal, porém, 
permite ao entrevistador obter informação comparável de 
todos os entrevistados.  

(D) A entrevista é habitualmente usada em ambiente clínico 
para ajudar no diagnóstico. 

 
 

 

 

 







