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Português 

 
 

TEXTO 1 
 

O enriquecimento (ampliação) de uma língua consiste em 
“usar”, “praticar” a língua. As palavras são como peças de 
um complicado jogo. Jogando a gente aprende. Aprende 
as regras do jogo. As peças usadas são as mesmas, mas 
nunca são usadas da mesma maneira. No deixar-se 
carregar pelo jogo do uso somos levados às inúmeras 
possibilidades da língua. As possibilidades são sempre 
diferentes, nunca iguais. Mas todas as diferenças cabem 
na mesma identidade. Todas as palavras figuram nos 
vários discursos como diferentes: diferentes são as 
palavras no discurso científico, literário, filosófico, artístico, 
teológico. Mas cabem sempre na mesma identidade. São 
expressões possíveis da linguagem. 

                                
(Arcângelo R. Buzzi, Introdução ao pensar. Petrópolis, Vozes, 

1973, pág. 229) 
 

01. O texto afirma que: 
 

a) As palavras da língua correspondem às regras do 
jogo. 

b) Tanto quem fala como quem joga combina regras. 
c) O conhecimento das regras de jogos complicados 

facilita o entendimento das regras da língua. 
d) As palavras tornam-se diferentes nos diversos 

discursos graças às combinações diferentes, como 
acontece com as peças no jogo. 

e) Mudando o jogo, mudam-se as peças; mudando o 
discurso, mudam-se igualmente as palavras. 

 
02. Leia o texto com a finalidade de pontuá-lo 
corretamente: 

 

Fumantes sabem a regra de cor: em um momento de 
nervosismo (1) nada melhor do que (2) um bom cigarro 
para acalmar. Agora um grupo de pesquisadores 
americanos levantou (3) a hipótese de que essa relação é 
mais fisiológica que comportamental. Segundo eles (4) 
pessoas hostis ou com personalidade agressiva (5) podem 
ter (6) na verdade (7) tendência genéticas (8) que fazem 
delas pessoas (9) “nascidas para fumar”. 

 
(Revista Galileu. Fumaça nos genes. Março, 2004). 

 
Os números que devem ser substituídos por vírgulas são: 

 
a) 1, 4, 6, 7; 
b) 1, 2, 7, 9; 
c) 3, 5, 8, 9; 
d) 2, 5, 8, 9; 
e) 1, 5, 7, 9. 

 
03. Os fragmentos abaixo constituem um texto, mas estão 
desordenados.  
 

I.   Lowel abandonou a sua profissão para construir 
um observatório e se transformar em astrônomo. 

II.  Emmanuel Liais foi o primeiro astrônomo a 
acreditar que os marcianos faziam esses canais, 
em 1860. Liais morou muitos anos no Brasil. 

III.  Em Marte, o vento sopra forte, numa velocidade 
média de 54 quilômetros por hora. Pode chegar a 

400 quilômetro por hora. O vento levanta a poeira 
de ferro e forma desenhos que parecem canais de 
água construído pelos homens da terra. 

IV.  Vários filmes e livros de ficção científica tentaram 
mostrar como poderia ser a vida dos marcianos. 
Um dos maiores defensores dessa idéia foi 
Percival Lowel, diplomata americano que viveu até 
1916. 

V.  Esses desenhos fizeram muita gente acreditar que 
havia marcianos em marte. 

 
(Folha de S. Paulo, 17/03/95). 

 
Ordene o texto de forma coesa e coerente e assinale a 
alternativa correta: 

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

 
04. Indique a forma correta do uso dos verbos na frase: 

 
Mesmo que a diretoria o _____ para o emprego e ele 
______ nomeado, duvido que ______ a exercer o cargo. 
 

a) indique – seja – chega; 
b) indique – seja – chegue; 
c) indicar – for – chega; 
d) indicar – ser – chegue; 
e) indique – for – chega. 

 
05. Observe o texto I e II: 

 
I. O coração é um “órgão oco, muscular, situado na 

cavidade torácica, constituído de duas articulas e dois 
ventrículos, e que recebe o sangue e o bombeia por 
meio dos movimentos ritmados de sístole e diástolo”.     

 
 (FERREIRA, Aurélio. Novo Dicionário Aurélio da Língua 

Portuguesa). 
 

II. Meu coração amanheceu pegando fogo, fogo, fogo. 
         Foi a morena que passou perto de mim 
                  E que me deixou assim... 

            
        (José Maria de Abreu e Francisco Mattoso, Rio de Janeiro, 

1982). 
 

De acordo com a linguagem do texto, indique a alternativa 
correta: 

 
a) O texto I apresenta linguagem literária, objetiva, 

denotativa. 
b) O texto II apresenta linguagem literária, 

objetiva, denotativa. 
c) O texto II apresenta linguagem literária, 

objetiva, conotativa. 
d) Ambos os textos apresentam linguagem 

literária, objetiva, porém só o I é denotativa. 
e) O texto I apresenta linguagem científica, 

objetiva, denotativa. 
 

06. Observe o texto: 
 

Eu sem você 
Não tenho porquê 
Porque sem você 
Não sei nem chorar...        

(Vinícius de Moraes) 
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De acordo com o texto, indique a função de linguagem 
correta: 

 
a) Função fática; 
b) Função poética; 
c) Função metalingüística; 
d) Função apelativa; 
e) Função emotiva. 

 
07. Observe as seguintes frases: 

 
I. Li romances, contos, novelas. 
II. Li romances, novelas e contos. 
III. Li romances e novelas e contos e bíblias e teses e 
ensaios. 

 
Desta forma, indique a alternativa incorreta: 

 
a) No texto I, usa-se vírgula para justapor termos 

sintáticos iguais, caracterizando uma figura de 
construção assindética. 

b) No texto II, se antes do último elemento em 
seqüência usarmos a conjunção: “e”, esta 
substitui a vírgula. 

c) No texto III temos a figura de construção 
chamada polissíndeto. 

d) No caso do texto III, a figura polissindética 
constitui um erro ortográfico. 

e) No texto III, supondo vírgula anteposta a 
conectivos aditivos, a mesma, não constituiria um 
erro ortográfico. 

 
08. De acordo com a classificação das orações 
substantivas, relacione as colunas: 

 
I. A virtude das mulheres é que elas nunca 
mentem. 
II. “Vejo agora quanto estava preso a ela”. (Cyro dos 
Anjos) 
III. Ele ficou com medo de que eu revelasse o 
segredo. 
IV. Ele sempre quer a mesma coisa: que a sua 
presença seja notada. 
V. Foi necessário que os bombeiros interviessem.  

 
(   )  Oração subordinada substantiva subjetiva; 
(   )  Oração subordinada completiva nominal; 
(   )  Oração subordinada objetiva direta; 
(   )  Oração subordinada substantiva predicativa; 
(   )  Oração subordinada substantiva apositiva; 

 
A seqüência correta encontra-se na alternativa: 

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

 
09. Os verbos caber, benzer, ser e reaver são 
respectivamente: 

 
a) Anômalo, irregular, defectivo, regular; 
b) Irregular, defectivo, anômalo, defectivo; 
c) Regular, abundante, irregular, anômalo; 
d) Irregular, abundante, anômalo, regular; 
e) Abundante, defectivo, irregular, regular. 

 
 
 

10. Na frase abaixo, complete as lacunas corretamente: 
 
I. O __________ da Orquestra Meninos de Deus, em 
________ única, dará mais valor a esta campanha 
_________. 
 

a) conserto, cessão, beneficiente; 
b) conserto, seção, beneficiente; 
c) concerto, sessão, beneficente; 
d) concerto, secção, beneficente; 
e) conserto, sessão, beneficiente. 

 
 
 

Sistema Único de Saúde – SUS   
 
 
11. Tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar 
dados gerados rotineiramente pelo sistema de vigilância 
epidemiológica, nas três esferas de governo, para apoiar 
processos de investigação e de análise das informações 
sobre doenças compulsória, neste caso relata-se o: 

 
a) Sistema de informações sobre mortalidade. 
b) Sistema de informações ambulatoriais do SUS. 
c) Sistema de informação da atenção básica. 
d) Sistema de informações hospitalares do SUS. 
e) Sistema de informações de agravos de 

notificação. 
 

12. Marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para 
falsa(s) sobre o Sistema de Saúde Municipal (NOB – 
SUS/1996): 

 
(   ) Os estabelecimentos do subsistema municipal, do 

SUS-Municipal, não precisa ser, obrigatoriamente, 
de propriedade da prefeitura, no entanto, precisa 
ter sede no território do município. 

(   ) Na Comissão Intergestores Biparte e na 
Comissão Intergestores Triparte são apreciadas 
as composições dos sistemas municipais de 
saúde, bem assim pactuadas as programações 
entre gestores e integradas entre as esferas de 
governo. 

(   ) Quando um município, que demanda serviços a 
outro, ampliar a sua própria capacidade resolutiva 
pode requerer, ao gestor estadual, que a parte de 
recursos alocados no município vizinho seja 
relocada para o seu município. 

(   ) Quando o serviço requerido para o atendimento 
da população estiver localizado em outro 
município, as negociações para tanto devem ser 
efetivadas exclusivamente entre o gestor estadual 
e os gestores dos municípios envolvidos. 

(   ) A orçamentação dos recursos destinados ao 
pagamento das ações de atenção à saúde 
prestadas pelo município é feita com base na 
programação pactuada e integrada entre 
gestores, que é mediada pelo estado e aprovado 
na Comissão Intergestores Triparte regional e 
estadual e no respectivo Conselho de Saúde. 

 
Corresponde a sequência correta: 
 

a) F, V, F, V, F; 
b) F, V, V, F, F; 
c) V, F, F, V, V; 
d) V, F, V, F, F; 
e) V, V, F, V, V. 
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13. Quanto o Programa de Saúde da Família, marque V 
para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s): 
 

(   ) A referência e contra-referência na Unidade de 
Saúde da Família é considerada uma falha técnica. 

(   ) Com a implantação do PSF deve haver criação de 
novas unidades de saúde, para garantir maior 
número de atendimento; 

(   ) Cada equipe do PSF deve ser capacitada para 
elaborar, com a participação da comunidade, um 
plano local para enfrentar os determinantes do 
processo saúde/doença;  

(   ) Cada área das Unidades de Saúde da Família fica 
sob a responsabilidade de um agente de saúde. 

(   ) Privilegia a demanda programada.  
 
A sequência correta acima é: 
 

a) V, V, V, V, F; 
b) F, V, F, F, V; 
c) F, F, V, F, V; 
d) V, F, V, F, F; 
e) V, V, F, V, V. 

  
14. Marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para 
falsa(s) sobre o Sistema Único de Saúde, Lei nº 8.142/90: 

 
(   ) Esta lei regula, em todo o território nacional, as 

ações e serviços de saúde, executados isolada ou 
conjuntamente, em caráter permanente ou 
eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de 
direito Público ou privado. 

(   ) A Conferência de saúde reunir-se-á a cada 6 anos 
com a representação dos vários segmentos 
sociais, para avaliar a situação de saúde nos 
níveis correspondentes, convocada pelo Poder 
Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou 
pelo Conselho de Saúde. 

(   ) A lei 8.142 regulamenta o controle social e a 
participação da comunidade nas conferências e 
conselhos de saúde. 

(   ) Os recursos referidos na lei, serão destinados, 
pelo menos sessenta por cento, aos municípios, 
afetando-se o restante aos Estados. 

(   ) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão 
alocados como investimento no Plano de 
Integralidade do Município. 

 
A sequência correta é:               

 
a) F, F, V, V, V; 
b) F, V, V, V, F; 
c) V, V, V, F, F; 
d) F, V, F, V, F; 
e) F, F, V, F, F.                                                                                                                                                                                     

 
15. Quanto a Emenda 29, consideram-se despesas com 
ações e serviços públicos de saúde as relativas à 
promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde, 
EXCETO: 
 

a) Educação para a saúde; 
b) Saneamento básico e do meio ambiente, desde 

que associado diretamente ao controle de 
vetores, a ações próprias de pequenas 
comunidades ou em nível domiciliar, ou aos 
Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI); 

c) Pesquisa e desenvolvimento científico e 
tecnológico em saúde, promovidos por entidades 
do SUS; 

d) Serviços de saúde penitenciários, desde que 
firmado Termo de Cooperação específico entre os 
órgãos de saúde e os órgãos responsáveis pela 
prestação dos referidos serviços; 

e) Preservação e correção do meio ambiente, 
realizadas pelos órgãos de meio ambiente dos 
Entes Federativos e por entidades não-
governamentais; 

 
16. A emenda 29 garante gastos mínimos com a saúde, 
desta forme, identifique as alternativas corretas: 
 

I.  Os estados devem garantir 15% de suas receitas 
para o financiamento à saúde. 

II.  Os municípios precisam aplicar pelo menos 12% 
de suas receitas. 

III.  A Emenda Constitucional nº 29 estabelece que os 
gastos da União devem ser iguais ao do ano 
anterior, corrigidos pela variação nominal do 
Produto Interno Bruto (PIB). 

IV.  Os estados devem garantir 14% de suas receitas 
para o financiamento à saúde. 

V.  Os municípios precisam aplicar pelo menos 16% 
de suas receitas. 

 
Estão corretas: 
 

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

 
07. Referente à situação de doenças transmissíveis no 
Brasil, marque V para as alternativas verdadeiras e F para 
as falsas: 
 

(   ) A transmissão contínua do sarampo foi 
interrompida desde o final de 2000. Embora de 
2008 até 2005, tenham sido registrados 10 casos, 
esses não foram autóctones e, sim, adquiridos por 
pessoas infectadas em outros países ou que 
tiveram contato com viajantes infectados. 

(   ) A taxa de incidência do tétano neonatal já atingiu o 
patamar estabelecido para ser considerado 
eliminado, enquanto problema de saúde pública 
(1/1.000 nascidos vivos), inclusive apresentando 
valor inferior a esse parâmetro. 

(   ) Embora a tuberculose (todas as formas), no 
período de 2000 a 2005, venha mantendo taxas de 
incidência em torno de 40 por 100.000 habitantes, 
deve-se ressaltar a redução observada na sua 
mortalidade. 

(   ) A estabilidade observada nos últimos anos na 
epidemia pelo HIV no país e a disponibilidade de 
novas drogas antivirais têm propiciado o aumento 
da sobrevida dos portadores de HIV. 

(   ) Entre outros fatores que pressionam a incidência 
da dengue, destaca-se a introdução de um novo 
sorotipo, o DEN 3, para o qual a susceptibilidade 
era praticamente universal. A circulação 
seqüencial de mais de um sorotipo propiciou um 
aumento na incidência da febre hemorrágica da 
dengue, com conseqüente incremento na 
mortalidade causada pela mesma. 
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A sequência correta é: 
 

a) F, F, F, V, V; 
b) V, V, V, V, V; 
c) F, V, F, V, F; 
d) V, F, F, F, F; 
e) F, F, F, V, F.  

 
18. Sobre a situação da mortalidade no Brasil, observe o 
quadro e aponte a alternativa INCORRETAS: 
 
 
Ranking 1980 
 

 
Ranking 2000 

1 VII. Doenças do 
aparelho circulatório  

1 IX. Doenças do 
aparelho circulatório  

2 XVI. Sintomas, sinais e 
afecções mal definidas 

2 XVIII. Sint., sinais e 
achad. Anom. Ex. clin. 
e laborat. (mal 
definidas) 

3 VXII. Causas Externas 3 II. Neoplasias (tumores) 
4 I. Doenças infecciosas e 

parasitárias  
4 XX. Causas externas 

de mortalidade 
5 II. Neoplasma 5 X. Doenças do 

aparelho respiratório  
6 VIII. Doenças o aparelho 

respiratório  
6 IV. Doenças 

endócrinas, nuticion. e 
metabolic. 

7 XV. Algumas Afecções 
origin. No período 
perinatal 

7 I. Algumas doenças 
infecciosas e parasit. 

8 III. Glând. Endócr., 
nutriç., e transt. Imunit. 

8 XI. Doenças do 
aparelho digestivo  

9 IX. Doenças do aparelho 
digestivo 

9 Algumas afec. 
originadas no período 
perinatal 

10 Sistema nervoso e 
órgão dos sentidos  

10 Doenças do aparelho 
geniturinário 

 
a) De acordo com o quadro, é possível sugerir um 

agravamento das causas de morte no Brasil, 
principalmente no que se refere à neoplasia. 

b) Percebem-se grandes evoluções quanto ao 
quadro de afecções originadas no período 
perinatal, possivelmente pela melhora e aumento 
da procura de pré-natal pelas gestantes. 

c) Não se percebe grande agravamento quanto ao 
quadro de mortes por doenças do aparelho 
respiratório. 

d) Em 1980, a principal causa de morte era a 
decorrente de doenças do aparelho circulatório, o 
que permaneceu em 2000.  

e) Houve redução das doenças infecciosas e 
parasitárias, possivelmente pela melhora do 
saneamento básico e sistemas de saúde. 

 
19. São Sistemas de Informações Assistenciais: 
 

a) Sistema de Informações Hospitalares do SUS e 
Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS; 

b) Sistema de Informação sobre Nascidos vivos e 
Sistema de Informações de Agravos de 
Notificação; 

c) Sistema de Informações de Agravos de 
Notificação e Sistema de Informações da Atenção 
Básica; 

d) Sistema de Informação sobre Mortalidade e 
Sistema de Informação sobre Nascidos vivos; 

e) Sistema de Informações de Agravos de 
Notificação e Sistema de Informação sobre 
Nascidos vivos. 

 

20. A direção do SUS deve ser: 
 

a) Descentralizada em cada esfera do governo. 
b) De responsabilidade do município. 
c) De responsabilidade do estado e município. 
d) Única em cada esfera de governo. 
e) De responsabilidade do Ministério da Saúde. 

 
 
 

Conhecimentos Específicos    
 
 
21. Quanto a testes psicológicos, relacione a primeira 
coluna com a segunda: 
 

I. Provas psicofísicas 
II. Testes de competências 
III. Testes de inteligência 
IV. Teste de personalidade 
V. Questionário de interesse 

 
(   )  Rorchach 
(   )  Teste SRA 
(   )  Teste de Kuder 
(   )  Teste Toilouse-Pieron 
(   )  Matrizes de Raven 

 
A sequência correta é: 
 

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

 
22. O teste palográfico é utilizado para mensurar: 
 

a) Atenção Concentrada 
b) Atenção difusa 
c) Personalidade 
d) Raciocínio lógico 
e) Coordenação motora 

 
23. Do código de ética no Artigo 1º – São deveres 
fundamentais dos psicólogos, EXCETO: 
 

a) Prestar serviços profissionais em situações de 
calamidade pública ou de emergência, sem visar 
benefício pessoal; 

b) Encaminhar aos profissionais ou entidades 
habilitadas e qualificados demandas que 
extrapolem seu campo de atuação; 

c) Estabelecer acordos de prestação de serviços 
que respeitem os direitos do usuário ou 
beneficiário de serviços de Psicologia; 

d) Fornecer, a quem de direito, na prestação de 
serviços psicológicos, informações concernentes 
ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo 
profissional; 

e) 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; 
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24. No Behaviorismo, são interações estímulo-resposta 
incondicionadas, nas quais certos eventos ambientais 
produzem certas respostas no organismo que não foram 
aprendidas: 
 

a) Reflexo condicionado 
b) Comportamento Operante 
c) Comportamento reflexo ou respondente 
d) Punição 
e) Esquiva 

25. Surgiu na Europa, mais precisamente na Alemanha, 
com Wertheimer, Köhler e Koffka, entre 1910 e 1912 e 
nega a fragmentação das ações e processos humanos, 
postulando a necessidade de se compreender o homem 
como uma totalidade, resgatando as relações da 
Psicologia com a Filosofia.  

a) Behaviorismo 
b) Gestaltismo 
c) Psicanálise 
d) Orgone cósmico 
e) Psicobioenergia 

 
26. Quanto a técnicas do behaviorimo, relacione a primeira 
coluna com a segunda: 
 
 

I. Reforço positivo 
II. Reforço negativo 
III. Punição positiva 
IV. Punição negativa 

 
(   )  O ato de uma pessoa fumar. 
(   )  Por tirar notas baixas o pai proibiu que sua filha 

assista televisão. 
(   )  Como os alunos não se comportam, um professor 

os ameaça de castigos corporais ou de 
reprovação. 

(   )  Marivaldo chupa Halls após fumar para que sua 
namorada Creusimara não reclame do cheiro de 
cigarro. 

 
A sequência correta é: 
 

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

 
27. B.A.T., feminino, 45 anos, solteira, sem filhos, Reside 
sozinha em casa própria, sendo sustentada pela irmã. 
Foi levada ao hospital por sua irmã e alega que sua irmã 
fora substituída por um “homônimo” 
Com certa relutância, B. acabou aceitando permanecer no 
hospital, mostrando alguma indignação pelo fato de sua 
irmã não permanecer também internada. 
Durante a internação relatava temer por sua segurança 
pessoal e de sua casa, que estava agora abandonada e 
que podia ser apropriada por uma sósia ou duplo de si 
própria. 
Em casa, B. fazia uso de máscaras de carnaval com intuito 
de disfarçar seu rosto para os inimigos sósias. 
Sua infância e adolescência transcorreram sem 
anormalidades. Era, contudo, uma pessoa mais reservada 
e um pouco retraída. 

Seu irmão faz controle regular com um psiquiatra, devido a 
comportamento agressivo e sintomatologia produtiva de 
cunho psicótico. 
 
Qual a hipótese diagnóstica para este caso: 
 

a) Esquizofrenia desorganizada com delírios de 
substituição tipo síndrome de Frégoli. 

b) Esquizofrenia paranóide, com delírios de 
substituição tipo síndrome de Capgras. 

c) Esquizofrenia paranóide, com delírios de 
substituição tipo síndrome de Frégoli. 

d) Esquizofrenia paranóide, com delírios de 
intermetamorfose. 

e) Esquizofrenia Catatônica com delírios da Síndrome 
do Duplo Subjetivo. 

 
28. São fases do desenvolvimento psicossexual humano 
segundo Freud: 
 

a) Oral, fálica, anal e genital. 
b) Intrínseca, extrínseca, interna e externa. 
c) Inferior, superior, interna e externa. 
d) Oral, fálica, intrínseca e extrínseca. 
e) Oral, anal, genital e extrínseca. 

 
29. Relacione as colunas quanto o período de 
desenvolvimento segundo Piaget: 
 

I. Sensório-motor: 
II. Pré-operatório 
III. Operatório-concreto 
IV. Operacional-formal 

 
(   )  Capacidade de ação interna: operação. 

Características da operação: 
reversibilidade/invariância – conservação 
(quantidade, constância, peso, volume); 
descentração/capacidade de seriação/capacidade 
de classificação.   

(   )  Desenvolvimento da capacidade simbólica 
(símbolos mentais: imagens e palavras que 
representam objetos ausentes); explosão 
lingüística; características do pensamento 
(egocentrismo, intuição, variância); pensamento 
dependente das ações externas.  

(   )  Trabalho mental: estabelecer relações entre as 
ações e as modificações que elas provocam no 
ambiente físico; exercício dos reflexos; 
manipulação do mundo por meio da ação. Ao final, 
constância/permanência do objeto. 

(   )  A operação se realiza através da linguagem 
(conceitos). O raciocínio é hipotético-dedutivo 
(levantamento de hipóteses; realização de 
deduções). Essa capacidade de sair-se bem com 
as palavras e essa independência em relação ao 
recurso concreto permite: ganho de tempo; 
aprofundamento do conhecimento; domínio da 
ciência da filosofia.  

 
A sequência correta é: 
 

a) II, III, IV, I; 
b) III, I, II, IV; 
c) III, II, I, IV; 
d) I, III, II, IV; 
e) I, II, IV, III. 
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30. Ansiedade ou evitação de lugares ou situações de 
onde escapar pode ser difícil ou embaraçoso ou o socorro 
pode não ser possível caso haja um ataque de pânico: 
 

a) Fobia social 
b) Transtorno do pânico 
c) Agorafobia 
d) Transtorno de ansiedade generalizado 
e) Retorfobia 

 
31. São sintomas e/ou carateristicas da anorexia, 
EXCETO: 
 

a) Lapso de memória; 
b) Inchaço nas articulações; 
c) Desmaios; 
d) Frio excessivo; 
e) Episódios de hiperfagia. 

 
32. São tipos de Transtorno esquizotípico, EXCETO: 
 

a) Reação esquizofrênica latente. 
b) Transtorno esquizotípico da personalidade. 
c) Esquizofrenia latente. 
d) Esquizofrenia prodrômica. 
e) Personalidade esquizóide. 

 
33. Amplitude aproximada do QI entre 35 e 49 (em adultos, 
idade mental de 6 a menos de 9 anos). Provavelmente 
devem ocorrer atrasos acentuados do desenvolvimento na 
infância, mas a maioria dos pacientes aprendem a 
desempenhar algum grau de independência quanto aos 
cuidados pessoais e adquirir habilidades adequadas de 
comunicação e acadêmicas. Os adultos necessitarão de 
assistência em grau variado para viver e trabalhar na 
comunidade: 
 

a) Retardo mental moderado; 
b) Retardo mental leve; 
c) Retardo mental grave; 
d) Retardo mental profundo; 
e) Subnormalidade mental grave. 

 
34. Os índices de violência estrutural são construídos a 
partir dos seguintes parâmetros, EXCETO: 
 

a) Taxa de mortalidade infantil em menores de 1 ano. 
b) Expectativa de vida ao nascer. 
c) Alfabetização total. 
d) Percentual de lares acima da linha de pobreza.  
e) Coeficiente Bini de distribuição de ingresso. 

 
35. “O conjunto de organismos de existência física 
concreta, que tem certo grau de permanência em algum 
campo ou setor específico da atividade ou vida humana, 
para estudar neles todos os fenômenos humanos que se 
dão em relação à estrutura, à dinâmica, funções e objetos”: 
 

a) Psicologia educacional; 
b) Psicologia populacional; 
c) Psicologia institucional; 
d) Psicologia estrutural; 
e) Psicologia do trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 

36. A psicologia hospitalar tem como principal objetivo:  
 

a) Tratamento de problemas psíquicos. 
b) Tratamento psiquiátrico, farmacológico. 
c) Tratamento clínico. 
d) Minimização do sofrimento provocado pela 

hospitalização. 
e) Minimização dos efeitos dos fármacos. 

 
37. Wartegg (1987) propôs os significados arquetípicos 
para cada campo do seu teste, sobre tal, marque V para a 
(s) alternativa (s) verdadeira (s) e F para a(s) falsa (s): 
 

(   )  O ponto - Arquétipo do germe vital, emoção, 
excitação que revitaliza ou ameaça a vida, 
adaptação, significando afetividade, contato. 

(   )  O pequeno quadrado negro - Arquétipo da 
ameaça, escuridão, noite, sonho, culpa, morte, 
significando inconsistência, tendência fóbica, 
compulsiva e culposa. 

(   )  As duas linhas retas desarticuladas - Arquétipo da 
oposição como separação, articulação, 
significando integração, controle racional. 

(   )  O pequeno semicírculo pontilhado - Arquétipo da 
intensificação, prosperidade, exagero, ampliação, 
profundeza, significando constância, ambição, 
dimensão intencional. 

(   )  O grande semicírculo contínuo - Arquétipo da 
ligação, recolhimento, harmonia, significando base 
afetiva, equilíbrio. 

 
A sequência correta é: 
 

a) V, F, F, V, V; 
b) F, V, F, F, V; 
c) V, V, F, V, F; 
d) F, V, V, F, V; 
e) F, F, F, V, V. 

 
38. Fenômeno psicossocial relacionado ao contexto 
laboral, acomete trabalhadores que desenvolvem suas 
atividades de forma direta e emocional com público. 
Constitui-se de três dimensões, exaustão emocional, 
despersonalização e baixa realização profissional.  
 

a) Síndorme de Burnout 
b) Lesões por Esforços Repetitivos 
c) Lesões por traumas Cumulativos    
d) Disfunção Osteomolecular Relacionada ao 

Trabalho 
e) Stress-físico 

 
39. A relação entre os direitos humanos e as práticas 
psicológicas que instituíram o dito campo da “clínica” 
remete a controversas discussões. Ela costuma aparecer, 
na melhor das hipóteses, polarizada entre uma abordagem 
jurídica - limitada aos direitos de cidadania dos doentes 
mentais - e uma abordagem pretensamente científica - que 
sequer a toma como questão - justificando-se na clássica 
dissociação entre a técnica e a política.  
O movimento que produziu importantes avanços para a 
superação desse impasse ao denunciar as práticas 
desumanas e a falta de terapêutica dos hospitais 
psiquiátricos foi: 
 

a) Comissão Nacional de Direitos Humanos do 
Conselho Federal de Psicologia – 1990. 

b) Conferência Nacional de Saúde – 1986. 
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c) Reforma psiquiátrica – 1980. 
d) Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental -

1978. 
e) Reforma sanitária – 1980. 

 
40. Sobre o Teste de Zulliger, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 

a) Foi influenciado diretamente pelas idéias de Freud, 
Pfister e de Rorschach de quem se tornou 
discípulo. 

b) É um teste de Rorschach abreviado, pois ambos 
possuem a mesma natureza. 

c) O Teste de Zulliger constitui-se de três pranchas: 
Prancha I - Aspectos primitivos da personalidade 
Prancha II - Afetividade / Emoções Prancha III 
Relacionamento. 

d) Sua aplicação pode ser individual ou coletiva, para 
toda e qualquer finalidade (psicodiagnóstico, 
avaliação da personalidade, seleção de pessoal, 
avaliação de desempenho, etc.). 

e) A interpretação integrada das três pranchas 
propicia uma visão muito aprofundada da 
personalidade humana. 

 
 
 
 

FIM DO CADERNO 




