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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  

2 Você dispõe de quatro horas para responder todas as questões e preencher o Cartão 
Resposta; 

 

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  

4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 

5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 

6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a 
leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 

 

7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 

 

8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 

 

9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 

10 Este caderno contém, trinta questões de múltipla escolha; 
  

11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão Resposta; 
 

12 Assine o cartão resposta no verso.  

 
Identificação do candidato 

Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 

     Boa Prova! 
 
 



 

Filhos de estimação 
Li em algum lugar que uma entidade protetora de animais está oferecendo cães e gatos abandonados a pessoas de bom 
coração que queiram adotá-los. Os animais passaram por veterinário, estão ótimos de saúde, não oferecem perigo. Por que 
foram atirados à rua? Quem sabe porque as pessoas enjoam dos bichos quando eles crescem. Ou porque bicho dá trabalho. 
Não sei, porém, se vocês repararam que os cachorros e gatos vagabundos estão diminuindo nas ruas. Era comum antes topar 
com dezenas de vira-latas perambulando pelas calçadas, cheiriscando muros e latas de lixo. Agora pouca gente usa lata para 
guardar lixo. O próprio lixo emagreceu, não tem mais a atração da fartura de desperdício de tempos atrás. Inflação, custo de 
vida, essas coisas. A captura municipal se aprimorou. A campanha de prevenção da raiva alertou os donos dos bichos. E os 
automóveis não perdoam cachorro e gato distraídos. 
Para substituir esses animaizinhos desvalidos surgem novos bandos de crianças desgarradas em São Paulo. Se antes uma 
criança pedindo esmola chamava nossa atenção, hoje nós a olhamos com naturalidade e indiferença. Dar ou recusar uma 
nota, uma moeda, tornou-se um gesto maquinal. 
Suponho que o destino destes guris está selado: eles acabarão na cadeia. Ou nos encostarão na parede a qualquer momento, o 
revólver em nosso peito. 
É possível que amanhã, com outro governo, o Brasil não seja um grande exportador de armas, mas passe a ser conhecido no 
mundo como um país de brio que deu às crianças esquálidas e tristes não direi diploma de doutor, isso seria um enorme 
milagre inútil. Mas uma oportunidade de trabalho, ao menos isso, com um pagamento que lhe permita, depois de aprender 
uma profissão prática, ganhar a vida com o coração limpo e honestidade. Podemos sonhar acordados. 

(DIAFÉRIA, Lourenço, In: Jornal da Tarde)  
 

01 - De acordo com o texto é correto afirmar que:  
a) Aponta um grave problema social de São Paulo e Brasil que o governo quer resolvê-lo. 
b) O cronista não tem esperança de que as crianças possam aprender uma profissão e ganhar a vida. 
c) Novos bandos de crianças desgarradas surgem e as pessoas ficam sensibilizadas com a gravidade dos problemas tratados. 
d) O cronista a partir da reprodução de fatos ele expõe sua opinião sobre eles, argumenta para desenvolver seu pensamento. 
 
02 - Considere as afirmações e assinale a alternativa correta: 
I - A ironia é utilizada pelo cronista para sugerir que ele e muitas pessoas não estão sensibilizados com a gravidade dos 
fatos. 
II – O fim a que se destina o texto é de envolver o leitor e convencê-lo de algumas idéias fundamentais. 
III – A palavra filhos se refere a elementos humanos, está empregada com referência às crianças desgarradas. 
a) apenas I e II estão corretas 
b) apenas II e III estão corretas 
c) apenas I e III estão corretas 
d) todas as alternativas estão corretas 
 
03 - Complete as lacunas com as palavras corretas:  
Os homens_______________ as crianças por animais de estimações com _______________ regalias e ______________. 
a) substituíram – bastantes – privilégios 
b) substitui – bastantes – previlégios 
c) substituíram – bastante – privilégios 
d) substitui – bastante – privilégios 

 
04 - Assinale a alternativa em que a regência verbal está correta:  
a) Esquecemos das crianças esquálidas e tristes. 
b) Vamos assistir as crianças para que tenham o coração limpo e honesto. 
c) As pessoas preferem mais um animal de estimação do que crianças. 
d) Queremos aos nossos animais como à nossos amigos. 
 
05 - Acentuação gráfica das palavras saúde, desperdício e prática segue a mesma regra de: 
a) distraídos – possível – ótimos 
b) inútil – automóveis – adotá-los 
c) distraídos – veterinário – esquálidas 
d) próprio – inútil – revólver 
 
06 - Sabendo que a soma do dobro de um número com outro número é 8, e que a soma desses dois números é 16. Para que 
isso seja possível quais são esses números? 
a) 8 e 8 
b) -24 e 8 
c) -8 e 24 
d) 16 e 0 
 



 

07 - Se você multiplicar um número real negativo por ele mesmo e do resultado subtrair 14, você vai obter o quíntuplo do 
número. Esse número é: 
a) 2 
b) – 2 
c) – 7 
d) 7 

 
08 - Demonstre seus conhecimentos sobre conjuntos numéricos e relacione as sentenças em verdadeiras ( V ) e falsas ( F ) e 
assinale a  alternativa correta. 
(   ) Todo número natural é número inteiro. 
(   ) Todo número inteiro é número natural. 
(   ) Todo número racional é número inteiro. 
(   ) Todo número real é número racional. 
(   ) Existe número real que é racional. 
(   ) Existe número real que é irracional. 
A seqüência correta é: 
a) V. V. V. V. V. F 
b) V. F. F. F. V. V 
c) V. F. V. F. V. F 
d) F. V. V. F. F. V 

 
09 - Toda vez que se empresta ou que se toma emprestado certa quantia, devemos ressarcir o outro com juros. Qual os 
juros produzidos por um capital de R$ 2.000,00, aplicado a taxa de 12% ao mês, em 6 meses, sabendo que o sistema 
aplicado é juros simples? 
a) 1.200,00 
b) 1.400,00 
c) 1.500,00 
d) 1.440,00  
 
10 - Uma excursão turística dura seis dias, numa viagem de seis horas diárias, andando a uma velocidade de 80 km/h. Se 
fosse permitido a velocidade média de 96 km/h e a excursão durasse os mesmos seis dias, quantas horas por dia os turistas 
viajariam? 
a) 5 horas 
b) 4 horas  
c) 7 horas 
d) 3 horas 
 
11 - É direito dos trabalhadores urbanos e rurais, conforme estipulado pela Constituição Federal: 
a) repouso semanal remunerado, preferencialmente aos finais de semana. 
b) remuneração do trabalho noturno igual à do diurno. 
c) seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário. 
d) assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até cinco anos de idade em creches e pré-escolas. 
 
12 - Segundo dispõe a Constituição Federal é correto afirmar: 
a) a vedação de acumulação remunerada de cargos públicos não se estende a empregos e funções que abrange sociedades de 
economia mista e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. 
b) as pessoas jurídicas de direito público não responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 
c) é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço 
público. 
d) os servidores públicos titulares de cargos efetivos serão aposentados compulsoriamente, aos sessenta e cinco anos de idade, 
com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 
 
13 - Sobre a Lei Complementar 239/1998 e suas alterações (Regime jurídico único dos Funcionários Públicos do Município 
de Maringá) é correto afirmar: 
a) os cargos de provimento efetivo da Administração Pública Municipal, Direta, Indireta e Fundacional, não serão organizados em 
carreiras. 
b) somente serão designados para o exercício de função gratificada os funcionários integrantes dos Quadros de Pessoal Efetivo do 
Poder Executivo e do Poder Legislativo. 
c) os cargos de provimento em comissão serão exercidos, obrigatoriamente, por funcionários detentores de cargos efetivos. 
d) serão instituídas funções gratificadas destinadas a atender encargos de direção, chefia, assessoramento e assistência técnicos, 
secretariado e outros similares, para cujo desempenho seja permitida a criação de cargo em comissão. 
 



 

14 - Sobre a Lei Complementar 348/2000 (Estágio Probatório dos Servidores Municipais de Maringá) e suas alterações é 
correto afirmar: 
a) o servidor em estágio probatório poderá ser nomeado para exercício de cargo em comissão ou função gratificada. 
b) na hipótese de acumulação legal, o estágio probatório será cumprido unicamente em relação ao primeiro cargo para o qual o 
servidor for nomeado. 
c) o servidor, no período do estágio probatório, não terá direito a licenças para doação de sangue, casamento, falecimento e 
alistamento eleitoral. 
d) será considerado na contagem do período de estágio probatório o tempo em que o servidor se afastar do seu cargo em função de 
acidente em serviço e doença profissional. 
 
15 - Segundo a Lei n. 8080 de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Assinale 
alternativa correta: 
a) Esta Lei regula, apenas nos estados que aderiram ao SUS, as ações e serviços de saúde executados isolados ou conjuntamente, 
em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. 
b) A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 
ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais, os níveis de saúde da 
população expressam a organização social e econômica do País. 
c) O dever do Estado exclui o dever das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. 
d) A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de Saúde – SUS mesmo que em caráter complementar. 
 
16 - Sobre a Lei n. 10216 de 06 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 
transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Assinale alternativa incorreta: 
a) Os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, são assegurados sem qualquer forma de discriminação 
quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e ao grau 
de gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno, ou qualquer outra. 
b) É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos 
portadores de transtornos mentais, desconsiderando a participação da família, assim as instituições ou unidades que ofereçam 
assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais deveram ser participativos no desenvolvimento da política de saúde 
mental. 
c) A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem 
insuficiente. 
d) O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente 
de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política especifica e altamente planejada e reabilitação 
psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo poder 
Executivo, assegurada à continuidade do tratamento quando for necessário. 
 
17 - São considerados os seguintes tipos de internação psiquiatra, segundo a Lei n. 10216 de 06 de abril de 2001: 
I - Internação voluntária – aquela que se dá com o consentimento do usuário. 
II - Internação involuntária – aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro. 
III - Internação compulsória – aquela que foi decidida no impulso, e que ocorre a evasão continua. 
Assinale alternativa correta: 
a) Apenas afirmativa I está correta 
b) Apenas afirmativa II está correta 
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
d) As afirmativas I, II e III estão corretas 

 
18 - São direitos da pessoa portadora de transtorno mental, segundo a Lei n. 10216 de 06 de abril de 2001. Assinale 
alternativa correta: 
a) Ter acesso ao tratamento do sistema de saúde gratuito apenas quando o usuário estiver em condições de vulnerabilidade social 
ou risco pessoal. 
b) Receber o menor número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento para que não haja esquiva ou fuga do 
mesmo. 
c) Ser tratado preferencialmente em serviços institucionalizados. 
d) Ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis. 
 
19 - A Portaria n. 224/MS, de 29 de janeiro de 1992, estabelece as seguintes diretrizes e normas à saúde mental: 
I - A organização dos serviços estão baseados nos princípios de universalização, hierarquização, regionalização e 
integralidade das ações. 
II - Multiprofissionalidade na prestação de serviços. 
III - Ênfase na participação social desde a formulação das políticas de saúde mental até o controle de sua execução. 
Assinale alternativa correta: 
a) Apenas a afirmativa I está correta 
b) Apenas a afirmativa II está correta 
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
d) As afirmativas I, II e III estão corretas 



 

20 - Sobre os serviços prestados aos pacientes que são atendidos na unidade básica, centro de saúde e ambulatório. 
Assinale alternativa incorreta: 
a) Atendimento grupal, grupo operativo, terapêutico, atividades sócioterápicas, grupos de orientação, atividade de sala de espera e 
atividades educativas em saúde. 
b) Terapia sistêmica. 
c) Visitas domiciliares por profissional de nível médio ou superior. 
d) Atividades comunitárias, especialmente na área de referência do serviço de saúde.  
 
21 - Sobre os Núcleos / Centros de Atenção Psicossocial (NAPS/CAPS):  
I - Os NAPS/CAPS são unidades de saúde locais/regionalizadas, que contam com uma população adstrita definida pelo 
nível local e que oferecem atendimento de cuidados intermediários entre o regime ambulatorial e a internação hospitalar, 
em um ou dois turnos de quatro horas, por equipe multiprofissional.  
II - Os NAPS/CAPS podem constituir-se também em porta de entrada da rede de serviços para as ações relativas à saúde 
mental, considerando sua característica de unidade de saúde local e regionalizada. Atendem também a pacientes 
referenciados de outros serviços de saúde, dos serviços de urgência psiquiátrica ou egressos de internação hospitalar. 
Deverão estar integrados a uma rede descentralizada e hierarquizada de cuidados em saúde mental. 
III - São unidades que não podem funcionar 24 hrs por dia, não podendo conter leitos. 
Assinale alternativa correta: 
a) Apenas afirmativa I está correta 
b) Apenas afirmativa II está correta 
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
d) As afirmativas I, II e III estão corretas  
 
22 - Do direito à convivência familiar e comunitária contida no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei n. 8069 
de 13 de julho de 1990. Assinale alternativa correta: 
a) A falta ou a carência de recursos materiais constitui motivos suficientes para a perda ou a suspensão do pátrio poder. 
b) Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio familiar e, excepcionalmente, em família substituta, 
assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias 
entorpecentes.  
c) Aos pais incumbe o dever de sustento apenas, já que o Estado deve ser o único responsável pela guarda e educação das crianças 
menores, cabendo-lhe ainda, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. 
d) Os filhos, não havidos da relação do casamento, ou por adoção, terão mais direitos que os filhos havidos da relação, já que se 
encontra em situação de vulnerabilidade emocional. 
 
23 - Quando se fala em patologia da atenção, é no sentido do aumento e diminuição da atenção. Qual alternativa indica 
apenas patologias relacionadas à atenção: 
a) Obnubilação, Hiperestesia, hipoestesia e Parexia. 
b) Hiperprosexia, Hipoprosexia, Aprosexia e Parosexia. 
c) Dislexia, Obnubilação, Aprosexia e Hipoestesia. 
d) Hiperestesia, Hipoprosexia, Aprosexia e Parosexia. 
 
24 - O Delírio é uma desordem mental onde os fatos imaginários são tomados como reais, é o produto de um juízo desviado 
e tendencioso que elabora uma trama mais ou menos complexa e o individuo passa a não reconhecer os erros que são 
defendidos energicamente. Sobre os tipos de Delírio assinale alternativa correta: 
a) Delírio Persecutório – É aquele cujo tema principal é a depreciação, ou seja, o paciente esta com a auto-estima muito rebaixada. 
b) Delírio de Ruína – É aquele cujo tema principal está ligado a influência que pode ser em relação a si como ao outro, na medida 
que o paciente se diz influenciado pelo outro, ou que ele influencie o outro pode ser em relação a pessoas, aparelhos entre outros. 
c) Delírio Místico -  É aquele cujo tema principal está ligado a influência que pode ser em relação a si como ao outro, na medida 
que o paciente se diz influenciado pelo outro, ou que ele influencie o outro pode ser em relação a pessoas, aparelhos entre outros. 
d) Delírio Erótico – É aquele cujo tema principal está ligado a questões da sexualidade, sensualidade. Normalmente está ligado a 
megalomania. 
 
25 - Sobre o Código de Ética Profissional do Psicólogo. Assinale alternativa correta sobre o que é vedado ao Psicólogo: 
a) Fornecer ao seu substituto, quando solicitado, as informações necessárias à evolução do trabalho. 
b) Zelar para que o exercício profissional seja efetuado com a máxima dignidade, recusando e denunciando situações em que o 
individuo esteja correndo risco ou o exercício profissional esteja sendo violado. 
c) Usar títulos que não possua. 
d) Dar à(s) pessoa(s) atendida(s) ou, no caso de incapacidade desta(s), a quem de direito informações concernentes ao trabalho a 
ser realizado. 
 



 

26 - Sobre o Código de Ética Profissional do Psicólogo. Assinale alternativa correta sobre como o Psicólogo deve se 
relacionar com outros profissionais: 
a) O Psicólogo deve intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por outro profissional. 
b) O Psicólogo, perante os outros profissionais e em seu relacionamento com eles, se empenhará por manter os conceitos e os 
padrões de sua profissão. 
c) O Psicólogo, em função do espírito de solidariedade, será conivente com erros, falta ética praticadas por outros na prestação de 
serviços profissionais. 
d) O Psicólogo não deve intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por outro profissional. Mesmo 
quando se tratar de trabalho multiprofissional e a intervenção fizer parte da metodologia adotada. 
 
27 - Em se tratando de Psicologia do Desenvolvimento, pode-se considerar alternativa incorreta: 
a) Representa uma abordagem para a compreensão da criança e do adolescente, através da descrição e exploração das mudanças 
psicológicas que as crianças sofrem no decorrer do tempo. 
b) A Psicologia do Desenvolvimento é uma disciplina básica dentro da Psicologia, pois nos permite conhecer e trabalhar tanto as 
crianças, como os adolescentes e os adultos. 
c) O Psicólogo do desenvolvimento pode atuar apenas em psicologia hospitalar, procurando criar condições para que as crianças 
possam ter um desenvolvimento saudável. 
d) A Psicologia Infantil pretende descrever e explicar o processo de desenvolvimento da personalidade em termos de como e por 
que aparecem certos comportamentos. Busca, portanto conhecer os processos internos que direcionam o comportamento infantil. 
 
28 - Sobre o Princípio do Determinismo Psíquico elaborado por Freud, é correto afirmar que: 
a) O Princípio do Determinismo Psíquico alude ao fato de que na mente nada acontece por acaso ou de um modo fortuito, sendo 
que cada acontecimento psíquico é determinado por outros que o precederam, de tal sorte que  não há descontinuidade na vida 
mental. 
b) O Princípio do Determinismo Psíquico fica melhor compreendido  e complementado com o modelo de causalidade, onde Freud 
postula a idéia de que “sempre existe apenas uma causa para determinado acontecimento. 
c) O Principio do Determinismo alude ao fato de que a mente é determinada e que tudo tem uma única causa específica e prévia, 
desconsiderando a multicausalidade. 
d) O Principio do Determinismo, alude ao fato de que tudo acontece por acaso e só a partir disto os comportamentos vão sendo 
estimulados. 
 
29 - O Modelo básico de Terapia Cognitivo-Comportamental é um construto usado para ajudar os terapeutas a 
conceitualizar problemas clínicos e implementarem métodos da Terapia Cognitivo-Comportamental específico. Como um 
modelo de trabalho, que é propositalmente simplificado, para voltar a atenção do terapeuta para as relações entre: 
a) Estímulo, Comportamento e Conseqüência 
b) Pré-consciente, Consciente e Inconsciente 
c) Cognições, Emoções e Comportamento 
d) Id, Ego e Superego 
 
30 - A Terapia Comportamental age, assim, no sentido de oferecer ao ser humano mais poder sobre seu próprio 
comportamento, e, consequentemente, aumenta seu livre-arbítrio (Lipp,1995). Diante disto assinale alternativa correta 
sobre a Terapia Comportamental: 
I - O objetivo primordial da prática terapêutica compotamentalista é o de proporcionar a melhoria da qualidade de vida 
do terapeutizando usando para isto, a Analise Funcional de Contingência.  
II - A Terapia Comportamental tem um caráter educativo. Onde o cliente aprende acerca de contingências de controle de 
seu próprio comportamento. 
III - A Terapia Comportamental visa a alteração das contingências comportamentais do cliente. O processo terapêutico 
deverá propiciar o desenvolvimento do repertório comportamental, no sentido de capacitar o individuo para funcionar de 
maneira mais apropriada do que fazia antes de procurar ajuda terapêutica. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas afirmativa I está correta 
b) Apenas afirmativa II está correta 
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
d) As afirmativas I, II e III estão corretas 
 


