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1. Assinale a alternativa incorreta. Estão incluídas no campo 
de atuação do SUS: 
a) A execução de ações de vigilância sanitária. 
b) A ordenação da formação de recursos humanos na 

área da saúde. 
c) A vigilância nutricional e a orientação alimentar. 
d) A participação na formulação da política, mas não na 

execução de ações de saneamento básico. 
 

2. Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações 
capaz de eliminar riscos à saúde, diminuir riscos à saúde, 
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da 
circulação de bens e da prestação de serviços de interesse 
da saúde, abrangendo: 

I. O controle de bens de consumo que sempre 
diretamente, se relacionem com a saúde, 
compreendidas todas as etapas e processos, da 
produção ao consumo. 

II. O controle da prestação de serviços que se relacionam 
diretamente ou indiretamente  com a saúde.     

Dos itens acima: 
a) Apenas I está correto. 
b) Apenas II está correto. 
c) Ambos estão corretos. 
d) Ambos estão incorretos. 

 

3. Assinale a alternativa incorreta. As ações e serviços públicos 
de saúde e os serviços provados contratados ou 
conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de 
acordo com as diretrizes previstas na Constituição Federal, 
obedecendo aos seguintes princípios: 
a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 

determinados níveis de assistência. 
b) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de 

sua integridade moral. 
c) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de 

sua integridade física. 
d) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua 

saúde. 
 

4. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o SUS são 
desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas na 
Constituição Federal  obedecendo ainda ao princípio de: 
a) Organização dos serviços públicos de modo a evitar 

duplicidade de meios para fins idênticos. 
b) Organização dos serviços públicos de modo a aumentar 

duplicidade de meios para fins idênticos. 
c) Organização dos serviços públicos de modo a manter 

duplicidade de meios para fins idênticos. 
d) Organização dos serviços públicos de modo a repelir 

unicidade de meios para fins diversos. 
 
 
 
 
 
 

5. A direção do SUS é única sendo exercida em cada esfera de 
governo pelos seguintes órgãos, exceto: 
a) No âmbito da União, pelo Ministério da Saúde. 
b) No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela 

respectiva Secretaria da Saúde ou órgão equivalente. 
c) No âmbito dos municípios, pela respectiva Secretaria 

de Saúde ou órgão equivalente. 
d) No âmbito das Universidades, pelo MEC. 

 

6. Médico e psiquiatra austríaco, criador da psicanálise e autor 
da teoria do inconsciente, que transformou 
fundamentalmente nossas ideias sobre a personalidade e a 
sexualidade humanas. Muitas delas se tornaram intrínsecas 
à nossa visão do íntimo do ser humano. 
a) Wallon. 
b) Freud. 
c) Lacan. 
d) Piaget. 

   

7. A inteligência humana somente se desenvolve no 
indivíduo em função de ______________ sociais que são, 
em geral, demasiadamente _______________. As lacunas 
do trecho acima, de uma obra de Piaget, podem ser 
preenchidas com as palavras de qual alternativa? 
a) Representações – analisadas. 
b) Intervenções – realizadas. 
c) Interações – negligenciadas. 
d) Invasões – destacadas. 

 

8. Para Piaget, toda moral: 
a) Consiste num sistema de regras e a essência de toda 

moralidade deve ser procurada no respeito que o 
indivíduo adquire por essas regras. 

b) Consiste num sistema de regras e a essência de toda a 
moralidade deve ser procurada na subserviência que o 
indivíduo adquire por essas regras.  

c) Consiste num sistema de regras e a contradição de 
toda moralidade deve ser procurada na empolgação. 

d) Consiste num sistema de regras e o paradoxo de toda 
moralidade deve ser procurado no predomínio que o 
sujeito adquire sobre essas regras. 

 

9. A observação do comportamento constitui um 
procedimento que deve ser, exceto: 
a) Exato. 
b) Preciso. 
c) Registrado. 
d) Esquivo. 

 

10. A contribuição da Psicologia da Educação abrange dois 
aspectos fundamentais: 

I. A compreensão do aluno. 
II. A compreensão do processo ensino-aprendizagem. 

Dos itens acima: 
a) Apenas I está correto. 
b) Apenas II está correto. 
c) Ambos estão corretos. 
d) Ambos estão incorretos. 
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11. A realização do processo de aprendizagem depende de três 
elementos principais. Não é um deles: 
a) Situação estimuladora. 
b) Pessoa que aprende. 
c) Resposta. 
d) Desmembramento. 

 

12. O processo de aprendizagem, em si, compreende sete 
etapas. Não é uma delas: 
a) Motivação. 
b) Relaxamento. 
c) Objetivo. 
d) Obstáculo. 

 

13. Esse tipo de aprendizagem é também chamado de 
condicionamento operante ou instrumental: 
a) Aprendizagem de sinais. 
b) Estímulo-resposta. 
c) Cadeias motoras. 
d) Cadeias verbais. 

 

14. O conceito é uma representação mental de uma classe de 
estímulos, que inclui uma série de estímulos e exclui outros. 
O conceito de cachorros inclui todos os cachorros e exclui 
as vacas, os porcos, etc. A formação dos conceitos ocorre 
em quatro níveis sucessivos. Assinale a alternativa que os 
apresenta pela ordem: 
a) Nível classificatório, nível formal, nível de identidade, 

nível concreto. 
b) Nível classificatório, nível concreto, nível formal, nível 

de identidade. 
c) Nível concreto, nível de identidade, nível classificatório, 

nível formal. 
d) Nível de identidade, nível formal, nível concreto, nível 

classificatório. 
 

15. Para Freud, o aparelho psíquico compõe-se de: 
a) Duas partes que não interagem. 
b) Quatro partes que raramente interagem.  
c) Três partes que estão continuamente interagindo, de 

forma dinâmica. 
d) Cinco partes que estão frequentemente interagindo, 

de forma estática. 
 

16. Analise os itens abaixo: 
I. Está ligado ao organismo físico, é hereditário e é a 

fonte de todos os instintos e impulsos. 
II. É a parte racional da personalidade. 

Os itens acima correspondem respectivamente a quais dos 
conceitos de Freud: 
a) Id e Ego. 
b) Ego e Superego. 
c) Superego e Id. 
d) Superego e Ego. 

 
 
 
 
 

17. Para Freud, a maioria dos problemas psicológicos que os 
adultos enfrentam: 
a) São decorrentes da repressão que sofrem já na fase 

adulta. 
b) São decorrentes das facilidades que sofrem na 

adolescência. 
c) São decorrentes da repressão que usufruem na 

infância. 
d) São decorrentes das facilidades que usufruem na 

infância. 
 

18. Freud denominou o prazer derivado dos lábios e da boca 
que a criança tem no primeiro ano de vida de: 
a) Fase anal. 
b) Fase oral. 
c) Fase edipiana. 
d) Fase genital. 

 

19. Para Piaget, o desenvolvimento da linguagem tem 
consequências para a vida mental. Uma delas é o 
desenvolvimento do pensamento a partir do pensamento 
verbal que engloba três aspectos. Não é um deles: 
a) Finalismo. 
b) Animismo. 
c) Artificialismo. 
d) Voyerismo. 

 

20. Para Piaget, o período sensório motor contempla o período 
de vida que vai: 
a) De 0 a 2 anos. 
b) De 2 a 4 anos. 
c) De 4 a 6 anos. 
d) De 6 a 10 anos. 

 

21. De 12 anos em diante é o período que Piaget denomina de: 
a) Pré-operacional. 
b) Operações concretas. 
c) Operações formais. 
d) Desenvolvimentista. 

 

22. A primeira intervenção de Lacan na Psicanálise é para situar 
o Eu como instância de: 
a) Conhecimento, sede da abnegação. 
b) Desconhecimento, sede do narcisismo. 
c) Engajamento, sede da inserção da consciência. 
d) Desilusão, sede do niilismo. 

 

23. Para Lacan a ação da psicanálise deve se situar: 
a) No inconsciente. 
b) No Eu. 
c) Na vida prática. 
d) No sujeito do inconsciente.  

  

24. Lacan foi uma importante figura do: 
a) Racionalismo. 
b) Existencialismo. 
c) Behaviorismo. 
d) Estruturalismo. 
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25. Lacan propõe um retorno a Freud. Com esse intuito utiliza-
se da Linguística e da Antropologia Estrutural, pela ótica de 
dois de seus principais autores que são, respectivamente: 
a) Saussure e Levi Strauss. 
b) Chomsky e Yves Cortes. 
c) Weber e Kant. 
d) Engels e Marx. 

 

26. Expressão criada por Jacques Lacan, em 1936, para designar 
um momento psíquico da evolução humana, situado entre 
os 6 e os 18 meses, durante o qual a criança antecipa o 
domínio sobre a sua unidade corporal através de uma 
identificação com a imagem do semelhante e da percepção 
da sua própria imagem num espelho: 
a) Fase da Imagem. 
b) Estádio do espelho. 
c) Etapa do reflexo. 
d) Momento do Eu. 

 

27. Segundo o Código de Ética, 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) O Código de Ética Médica. 
b) A Consolidação das Leis Trabalhistas. 
c) O Código de Defesa do Consumidor. 
d) A Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

 

28. Segundo o Código de Ética, o psicólogo zelará para que o 
exercício profissional seja efetuado com: 
a) Empáfia, corroborando situações em que a Psicologia 

seja enaltecida. 
b) Singularidade, corroborando situações em que a 

Psicologia seja aviltada. 
c) Dignidade, rejeitando situações em que a Psicologia 

seja aviltada. 
d) Distinção, rejeitando situações em que a Psicologia seja 

enaltecida. 
 

29. O psicólogo considerará as relações de poder: 
a) Fora dos contextos em que atua e os impactos dessas 

relações sobre as suas atividades profissionais, 
posicionando-se de forma crítica e sem consonância 
com os demais princípios de seu Código de Ética. 

b) Nos contextos em que atua e os impactos dessas 
relações sobre as suas atividades profissionais, 
posicionando-se de forma crítica e em consonância 
com os demais princípios de seu Código de Ética. 

c) Fora dos contextos em que atua e os impactos dessas 
relações sobre as suas atividades profissionais, 
posicionando-se de forma acrítica e em consonância 
com os demais princípios de seu Código de Ética. 

d) Nos contextos em que atua e os impactos dessas 
relações sobre as suas atividades profissionais, 
posicionando-se de forma acrítica e não 
necessariamente em consonância com os demais 
princípios de seu Código de Ética. 

 
 
 

30. São deveres fundamentais dos psicólogos, exceto: 
a) Conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir o Código 

de Ética. 
b) Assumir responsabilidades profissionais somente por 

atividades para as quais esteja capacitado pessoal, 
teórica e tecnicamente. 

c) Prestar serviços psicológicos de qualidade, em 
condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza 
desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e 
técnicas reconhecidamente fundamentados em sua 
história de vida. 

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

 

31. Analise os itens abaixo: 
I. Estabelecer acordos de prestação de serviços que 

respeitem os direitos do usuário ou beneficiário de 
serviços de Psicologia. 

II. Guardar para si, somente, na prestação de serviços 
psicológicos, informações concernentes ao trabalho a 
ser realizado e ao seu objetivo profissional. 

Segundo o Código de Ética dos Psicólogos: 
a) Nenhum dos itens acima são deveres do Psicólogo. 
b) Ambos os itens acima são deveres do Psicólogo. 
c) Apenas I é dever do Psicólogo. 
d) Apenas II é dever do Psicólogo. 

 

32. Nessa terapia, o terapeuta atua sobre as cognições, a fim 
de alterar as emoções e comportamentos que as 
acompanham. Trata-se de: 
a) Logoterapia. 
b) Terapia Cognitiva. 
c) Psicanálise. 
d) Psicodrama. 

 

33. A Psicoterapia é um método de tratamento, uma aplicação 
dos conhecimentos da Psicologia e da Psicopatologia na 
clínica psicológica, sendo também chamada de: 
a) Psicologia Clínica. 
b) Clinicatologia. 
c) Gestalt. 
d) Bioenergética. 

 

34. A análise transacional: 
a) Analisa os estágios de neurose da mulher. 
b) Analisa a sexualidade à luz da filosofia. 
c) Estuda o inconsciente coletivo focado numa pessoa 

determinada. 
d) Estuda e analisa as trocas de estímulos e respostas, ou 

transações entre indivíduos. 
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35. Designa uma forma de técnica de entrevista baseada na 
terapia centrada no cliente e desenvolvida originalmente 
para o tratamento psicoterapêutico de dependência de 
drogas e álcool. O objetivo é, através de uma determinada 
forma de fazer perguntas, superar ambivalências: 
a) Entrevista motivacional. 
b) Questionamento onírico. 
c) Questionamento lúdico. 
d) Entrevista psicodélica. 

 

36. O Muro de Berlim foi construído em 1961 pelo governo da 
Alemanha Oriental e logo se tornou símbolo máximo da 
Guerra Fria. Sua destruição em 1989 pode ser considerada 
um marco do fim desse período. Sobre sua construção, 
pode-se afirmar que: 
a) Foi decorrente do fato de milhares de alemães 

orientais migrarem para Berlim Ocidental, atraídos 
pelas oportunidades de uma vida melhor na Alemanha 
capitalista. 

b) Foi causada pela necessidade de impedir a entrada de 
tropas da Alemanha Ocidental na parte oriental de 
Berlim. 

c) Foi causada pelo medo de parte da população de 
Berlim Ocidental migrar para a parte Oriental, onde os 
salários eram maiores em relação ao lado ocidental. 

d) Foi decorrente da pressão dos Estados Unidos da 
América para evitar a fuga de presos políticos alemães 
para o lado oriental, pertencente à antiga URSS. 

 

37. Leia o texto abaixo: 
 
Líder do Hamas diz que ao menos 8 frotas partirão para 
Gaza após a Copa 
CIDADE DE GAZA - Israel deve esperar pelo menos mais oito 
frotas de ajuda humanitária direcionada a Gaza após a 
realização da Copa do Mundo da Fifa, disse nesta segunda-
feira, 28, um líder do partido militante palestino Hamas ao 
jornal britânico The Independent, citado pelo diário 
israelense Ha'aretz. "Depois da Copa do Mundo, pelo menos 
oito navio virão do Golfo", disse Mahmoud Zahar. O líder do 
Hamas também disse esperar que durante o mês do 
Ramadã, período sagrado para os muçulmanos, "muitos 
outros barcos" devem partir em direção ao território 
palestino. O líder do Hamas também reiterou suas críticas 
ao que chamou de rejeição de Israel a uma troca de 
prisioneiros pelos soldados israelenses Gilad Shalit, 
prisioneiro dos palestinos desde 2006. "Até agora, as 
intenção de Israel não é chegar a um acordo", disse. 
 
Sobre o grupo Hamas, pode-se afirmar que: 
a) É formado por grupos em apoio a Israel contra o povo 

palestino, na luta pelo petróleo do Oriente Médio.  
b) É uma organização palestina, de orientação sunita. É o 

mais importante movimento fundamentalista islâmico 
palestino. 

c) É uma instituição católica de luta pelos direitos cristãos 
na Palestina. 

d) É um partido político hindu, que busca recuperar terras 
ocupadas por judeus no Oriente Médio. 

 

38. Massa de ar é uma grande porção da atmosfera que 
contém temperatura e umidade próprias. Uma massa 
equatorial caracteriza-se por: 
a) Formar-se ao longo da linha equatorial, portanto em 

altas latitudes. São quentes e secas. 
b) Formar-se ao longo da linha equatorial, portanto em 

baixas latitudes. São quentes e úmidas. 
c) Formar-se ao longo da linha tropical, portanto em 

medias longitudes. São quentes e secas. 
d) Formar-se ao longo da linha tropical, portanto em 

baixas longitudes. São quentes e úmidas. 
 

39. Aponte a alternativa em que o termo sublinhado foi 
empregado incorretamente:  
a) Não foi fazer a prova porque estava insegura. 
b) Como agiram mal, os anfitriões da festa pediram 

desculpas aos convidados. 
c) Se não comprarmos os materiais necessários, não 

teremos condições de prosseguir a obra. 
d) Acerca de cinco anos não tirava férias. 

 

40. Na oração Isto lhe será necessário, o termo sublinhado se 
classifica como: 
a) Complemento nominal. 
b) Objeto indireto. 
c) Sujeito. 
d) Predicativo. 

 

41. O acento grave indicativo de crase na frase abaixo se 
justifica pela regra: 
Ele agradou à enteada como se fosse sua filha. 
 
a) O termo antecedente exige, por sua regência, a 

preposição e o termo consequente admite o artigo a. 
b) Nas locuções prepositivas formadas com palavras 

femininas. 
c) Nas combinações da preposição com o pronome 

demonstrativo. 
d) Nenhumas das alternativas estão corretas. 

 

42. Assinale a alternativa em que há erro de concordância 
verbal, segundo a norma culta: 
a) Quem estragou o sofá foram os meninos. 
b) Enfeitaram-se as ruas com artigos natalinos. 
c) Cada um dos apostadores poderão vencer. 
d) Hoje são vinte e seis de setembro. 

 

43.  Ao se dar conta do erro que cometera, modificou a 
sentença, e com modéstia pediu desculpas ao réu. Indique 
a alternativa que possui o mesmo significado da frase 
acima: 
a) Ao se dar conta do erro que cometera, retificou a 

sentença e, com descrição, pediu desculpas ao réu. 
b) Ao se dar conta do erro que cometera, ratificou a 

sentença e, com discrição, pediu desculpas ao réu. 
c) Ao se dar conta do erro que cometera, ratificou a 

sentença e, com descrição, pediu desculpas ao réu. 
d) Ao se dar conta do erro que cometera, retificou a 

sentença e, com discrição, pediu desculpas ao réu. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Povo_palestino
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sunita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fundamentalismo_isl%C3%A2mico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Palestino
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44. Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas abaixo: 
Já era meio-dia e _____, e ainda resistia ___ calúnias sem 
dizer uma única palavra. 
a) Meia – as. 
b) Meio – as. 
c) Meia – às. 
d) Meio – às. 

 

45. Indique a alternativa em que todas as palavras estão 
grafadas corretamente: 
a) Obtenção – notoriedade – universalizar. 
b) Cafageste – geringonça – jenipapo. 
c) Remissão – contenção – pretenção. 
d) Enxaqueca – impecilho – pontiagudo. 

 

46. Seja x um número real. Se os números       e       são 

dois números inteiros consecutivos, então, o valor de x 
pode ser: 

a)  
  . 

b)   
   . 

c)   
  . 

d)  
   . 

 

47. Os salários de dois executivos estão entre si na razão de 
4:5. Se o triplo do menor dos salários menos o dobro do 
outro é igual a R$ 1.500,00, o maior salário é: 
a) R$ 4.230,00. 
b) R$ 3.750,00. 
c) R$ 4.820,00. 
d) R$ 3.540,00. 

 

48. O volume de uma pirâmide de altura 18 cm, cujo polígono 
da base é um trapézio isósceles de lados 5 cm, 5 cm, 6 cm, 
12 cm é: 
a) 108 cm³. 
b) 312 cm³. 
c) 216 cm³. 
d) 361 cm³. 

 

49. O capital de R$ 100.000,00 foi aplicado a uma taxa de 12% 
ao ano, a juros compostos durante três anos. Sendo assim, 
qual o montante aproximado no final da aplicação? 
a) R$ 150.982,60. 
b) R$ 120.568,20. 
c) R$ 140.492,80. 
d) R$ 130.342,50. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

50. No Natal, o dono de uma empresa resolve premiar 3 
funcionários que tiveram o menor número de faltas 
durante o ano. Para isso, reparte R$ 52.000,00 em partes 
inversamente proporcionais ao número de faltas deles. 
Selecionou-se os 3 menos faltosos: Flávio, com duas faltas, 
Diogo com 4 e Rogério com 3. Diante disso, classifique os 
itens abaixo em V(verdadeiro) e F(falso), e indique a 
alternativa que os relaciona corretamente: 

I. Flávio recebeu R$ 18.000,00. 
II. Diogo recebeu R$ 12.000,00 a menos que Flávio. 

III. Rogério recebeu R$ 4.000,00 a mais que Diogo. 
IV. Flávio recebeu R$ 8.000,00 a menos que Rodrigo. 

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

 
 




