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PORTUGUÊS 

 
As questões de números 01 a 04 referem-se ao texto que segue. 

 
O Pão Nosso 

 
Pode haver revolta. Mas é improvável que o caminho da mudança 

no Brasil seja aberto com explosões sociais. A energia que pode ser usada 
agora para fazer um futuro diferente está, aparentemente, em outras fontes 
de transformação. Porque há mudança no Brasil. Ela não corre, mas anda. 
Não corre, mas ocorre. 

Seus sinais estão, por exemplo, no melhoramento das cidades em 
plena crise da administração federal, no basta à corrupção e no movimento 
pela ética na política, na emergência de movimentos em favor da mulher, da 
criança ou da ecologia, no antirracismo. São antídotos contra a cultura 
autoritária que sempre ditou a receita do desastre social. Eles estão na 
confluência de duas tendências. Parte da elite não quer viver no apartheid 
sul-africano. E cada vez mais pobres querem sua cota de cidadania. Essa 
maré vai empurrando a democracia da sociedade para o Estado, de baixo 
para cima, dos movimentos sociais para os partidos e instituições políticas. 

É nela que eu hoje acredito. E, por causa dela, encontro-me outra 
vez com a velha questão que me levou à militância política: o que fazer com 
a miséria? Aceitá-la a título provisório? Não dá: aquilo que produz miséria 
simplesmente não pode ser aceito. A condenação ética da miséria é um 
ponto de partida. Para mim, o que era a luta contra o capitalismo para atacar 
a miséria passou a ser a luta contra a miséria para conquistar a democracia. 

No combate à fome há o germe da mudança do país. Começa por 
rejeitar o que era tido como inevitável. Todos podem e devem comer, 
trabalhar e obter uma renda digna, ter escola, saúde, saneamento básico, 
educação, acesso à cultura. Ninguém deve viver na miséria. Todos têm 
direito à vida digna, à cidadania. A sociedade existe para isso. Ou, então, ela 
simplesmente não presta para nada. O Estado só tem sentido se é um 
instrumento dessas garantias. A política, os partidos, as instituições, as leis 
só servem para isso. Fora disso, só existe a presença do passado no 
presente, projetando no futuro o fracasso de mais uma geração. 

Quando eu era cristão e queria lutar contra a miséria, meu dia 
começava com um Padre-Nosso. Tinha fome de divindade. Hoje, ainda luto 
contra a miséria, mas meu dia começa com um Pão Nosso. Tenho fome de 
humanidade. 

(Herbert de Souza) 

 
01. Analise as ideias apresentadas a seguir. 
 

I. A palavra “luta” confere unidade ao texto, visto que está na tese, na 
argumentação e na conclusão. 

II. O autor não expõe sua ação pessoal e sua luta, já que aceita a 
condenação da miséria. 

III. No último parágrafo, Herbert de Souza finaliza comparando dois 
momentos de sua vida, suas lutas, sua antiga “fome de divindade” e 
sua atual “fome de humanidade”. 

São condizentes com o texto APENAS: 
(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) II e III. 
(D) II. 

02. Valendo-se da palavra “confluência”, situada na (l. 11), assinale a opção 
que contém uma afirmação incorreta: 
(A) na palavra há um ditongo. 
(B) na palavra há 9 fonemas. 
(C) a palavra apresenta um único encontro consonantal. 
(D) não existe dígrafo na palavra. 

03. Os termos sublinhados “porque”, “mas”, “então” e “quando” estabelecem 
no texto relações, respectivamente, de: 
(A) explicação, adversidade, conclusão e temporalidade. 
(B) causa, alternância, conformidade e finalidade. 
(C) explicação, aditiva, consequência e conclusão. 
(D) causa, ressalva, conclusão e temporalidade. 

04. O termo em destaque está identificado de acordo com a sintaxe em: 
(A) “Todos têm direito à vida digna, à cidadania.” (l.25) – (objeto 

indireto) 
(B) “... acesso à cultura.” (l. 24) – (adjunto adnominal) 
(C) “Pode haver revolta.” (l. 1) – (sujeito simples) 
(D) “Mas é improvável que o caminho...” (l. 1) – (a palavra que introduz 

uma oração que exerce função de sujeito) 

 
 
 

 
Leia o poema para responder a questão abaixo. 

 
“Nasce o Sol, e não dura mais que um dia,  
Depois da Luz se segue a noite escura,  
Em tristes sombras morre a formosura,  
Em contínuas tristezas a alegria.  
 

Porém se acaba o Sol, por que nascia?  
Se formosa a Luz é, por que não dura?  
Como a beleza assim se transfigura?  
Como o gosto da pena assim se fia?  
 

Mas no Sol, e na Luz, falte a firmeza,  
Na formosura não se dê constância,  
E na alegria sinta-se tristeza.  
 

Começa o mundo enfim pela ignorância,  
E tem qualquer dos bens por natureza  
A firmeza somente na inconstância.” 

                                                           (Gregório de Matos) 

05. Depreende-se do texto que: 
(A) o homem e a natureza existem num perfeito equilíbrio. 
(B) o poeta não analisa a natureza íntima do homem e do mundo. 
(C) o homem e a natureza existem num eterno dilema, não havendo 

segurança, nem equilíbrio, nem firmeza em nada. 
(D) o poeta quer mostrar-nos, pelos contrastes, a beleza física do 

mundo. 
 

06. Observe as frases abaixo: 
 

I. “Solenemente, faz queixa do bisneto, que (1) lhe sumiu com a 
palha do cigarro, para vingar-se de seus ralhos intempestivos.” 
(Carlos Drummond de Andrade) 

II. “Agora sei que (2) outro dia eu disse uma palavra que (3) fez 
bem a alguém.” (Rubem Braga) 
 

O vocábulo que está numerado em suas três ocorrências, nas quais 
se classifica como conjunção integrante e como pronome relativo. 
Assinalar a assertiva verdadeira em cada caso, pela ordem: 

 

(A) 1. pronome relativo, 2. conjunção integrante, 3. pronome 
relativo. 

(B) 1. conjunção integrante, 2. pronome relativo, 3. conjunção 
integrante. 

(C) 1. pronome relativo, 2. pronome relativo, 3. conjunção 
integrante. 

(D) 1. conjunção integrante, 2. conjunção integrante, 3. pronome 
relativo. 

 

07. A frase que mantém o padrão culto da linguagem é: 
(A) Há poucos dias atrás seriam aceitas estas evidências tão claras 

como provas do atentado. 
(B) A imprensa divulgou o resultado do inquérito que provocou a 

demissão do Ministério dos Transportes, e esse fato abalou a 
opinião pública. 

(C) Este é o autor do livro de contos, cuja leitura nós lhe 
recomendamos. 

(D) Atualmente, nos grandes centros urbanos, ocorre uma onda de 
violência que vem causando um pânico crescente, nos dias de 
hoje, entre as pessoas. 

08. Em: “E eu vou ficar aqui, às escuras, até que, morto de fadiga, encoste 
a cabeça à mesa e descanse uns minutos”, a figura de linguagem 
existente é: 
(A) personificação 
(B) hipérbole 
(C) anfibologia 
(D) antonomásia 

09. A classificação da oração destacada está correta em todas as opções, 
exceto em: 
(A) Ela o ama e não demonstra. (Coordenada sindética aditiva) 
(B) A chuva caíra mansa durante dias, acabara, pois, a seca. 

(Coordenada sindética conclusiva) 
(C) O movimento dos sem-terra se expandiu, pois não houve 

acordo com o governo. (Subordinada adverbial causal) 
(D) A polícia rodoviária interditou o trecho, para que as obras se 

iniciassem. (Subordinada adverbial final) 
 
10. Em “O tempo do automobilismo e do telégrafo parece incompatível   

com a morosidade dos estudos clássicos.”          (João Ribeiro) 
 

A palavra que melhor substitui a palavra em destaque é: 
(A) ociosidade 
(B) amorosidade 
(C) profundidade 
(D) lentidão 
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CONHECIMENTOS GERAIS – SAÚDE 

 
11. Assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) O financiamento do SUS é de responsabilidade das três esferas de 
governo e cada uma deve assegurar o aporte regular de recursos, 
ao respectivo fundo de saúde.  

(B) Conforme determina o Artigo 194 da Constituição Federal, a Saúde 
integra a Seguridade Social, juntamente com a Previdência e a 
Assistência Social. No inciso VI do parágrafo único desse mesmo 
Artigo, está determinado que a Seguridade Social será organizada 
pelo poder público, observada a “diversidade da base de 
financiamento”.  

(C) Já o Artigo 195, também da CF/88, determina que a Seguridade 
Social será financiada com recursos provenientes dos orçamentos 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e de 
Contribuições Sociais. 

(D) Não há reembolso de despesas, realizadas em função de 
atendimentos prestados por unidades públicas a beneficiários de 
planos privados de saúde, pois consoante à legislação 
Constitucional a saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu 
pleno exercício.  
 

12. Acerca da NOB 96 assinale a alternativa CORRETA. 
(A) Norma Operacional Básica tem por finalidade primordial promover 

e consolidar o pleno exercício, por parte do poder público municipal 
e do Distrito Federal, da função de gestor da atenção à saúde dos 
seus munícipes (Artigo 30, incisos V e VII, e Artigo 32, Parágrafo 
1º, da Constituição Federal), com a consequente redefinição das 
responsabilidades dos Estados, do Distrito Federal e da União, 
avançando na consolidação dos princípios do SUS. 

(B)  A NOB 96 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. 

(C) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá 
outras providências. 

(D) A NOB 96 regulamenta o Sistema Único de Saúde - SUS, 
estabelecido pela Constituição Federal de 1988, que agrega todos 
os serviços estatais − das esferas federal, estadual e municipal − e 
os serviços privados (desde que contratados ou conveniados) e 
que é responsabilizado, ainda que sem exclusividade, pela 
concretização dos princípios constitucionais. 

 
13. Acerca do Sistema de Saúde Municipal, preconizado na NOB 96, 

assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) Os estabelecimentos do subsistema municipal, do SUS-Municipal, 

não precisam ser, obrigatoriamente, de propriedade da prefeitura, 
nem precisam ter sede no território do município. Suas ações, 
desenvolvidas pelas unidades estatais (próprias, estaduais ou 
federais) ou privadas (contratadas ou conveniadas, com prioridade 
para as entidades filantrópicas), têm que estar organizadas e 
coordenadas, de modo que o gestor municipal possa garantir à 
população o acesso aos serviços e a disponibilidade das ações e 
dos meios para o atendimento integral. 

(B) A criação e o funcionamento do sistema municipal não possibilita 
uma grande responsabilização dos municípios, no que se refere à 
saúde de todos os residentes em seu território. 

(C) O caráter diferenciado do modelo de gestão é definitivo, vez que 
todo e qualquer município pode ter uma gestão plenamente 
desenvolvida, levando em conta que o poder constituído, neste 
nível, tem uma capacidade de gestão intrinsecamente igual e os 
seus segmentos populacionais dispõem dos mesmos direitos. 

(D) A totalidade das ações e de serviços de atenção à saúde, no 
âmbito do SUS, deve ser desenvolvida separadamente por cada 
órgão, organizados em rede setorizada, porém, sem hierarquia, e 
disciplinados segundo subsistemas, um para cada município ─ o 
SUS-Municipal ─ voltado ao atendimento integral de sua própria 
população e inserido de forma indissociável no SUS, em suas 
abrangências estadual e nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14. No que diz respeito ao papel do Gestor Estadual de Saúde são 

identificados quatro papéis básicos para o estado, os quais não são, 
necessariamente, exclusivos e sequenciais, porém, dentre eles há o 
considerado mais importante e permanente, qual seja: 
(A) Exercer a gestão do SUS, no âmbito estadual. 
(B) Promover as condições e incentivar o poder municipal para que 

assuma a gestão da atenção à saúde de seus munícipes, 
sempre na perspectiva da atenção integral. 

(C) Ser o promotor da harmonização, da integração e da 
modernização dos sistemas municipais, compondo, assim, o 
SUS- Estadual. 

(D) Assumir, em caráter transitório (o que não significa caráter 
complementar ou concorrente), a gestão da atenção à saúde 
daquelas populações pertencentes a municípios que ainda não 
tomaram para si esta responsabilidade. 

 
15. A composição harmônica, integrada e modernizada do SUS visa, 

fundamentalmente, atingir a dois propósitos essenciais à 
concretização dos ideais constitucionais e, portanto, do direito à 
saúde, que são: 
(A) A consolidação de vínculos entre diferentes segmentos sociais e 

o SUS e a criação de condições elementares e fundamentais 
para a eficiência e a eficácia gerenciais, com qualidade. 

(B) A viabilização de processo permanente de articulação das 
políticas externas ao setor, em especial com os órgãos que 
detém, no seu conjunto de atribuições, a responsabilidade por 
ações atinentes aos determinantes sociais do processo saúde-
doença das coletividades e o aperfeiçoamento das normas 
consubstanciadas em diferentes instrumentos legais, que 
regulamentam, atualmente, as transferências automáticas de 
recursos financeiros, bem como as modalidades de prestação 
de contas. 

(C) A definição e a explicitação dos fluxos financeiros próprios do 
SUS, frente aos órgãos governamentais de controle interno e 
externo e aos Conselhos de Saúde, com ênfase na 
diferenciação entre as transferências automáticas a estados e 
municípios com função gestora; a criação e a consolidação de 
critérios e mecanismos de alocação de recursos federais e 
estaduais para investimento, fundados em prioridades definidas 
pelas programações e pelas estratégias das políticas de 
reorientação do Sistema. 

(D) A transformação nos mecanismos de financiamento federal das 
ações, com o respectivo desenvolvimento de novas formas de 
informatização, compatíveis à natureza dos grupos de ações, 
especialmente as básicas, de serviços complementares e de 
procedimentos de alta e média complexidade, estimulando o 
uso dos mesmos pelos gestores estaduais e municipais e o 
desenvolvimento de sistemáticas de transferência de recursos 
vinculada ao fornecimento regular, oportuno e suficiente de 
informações específicas, e que agreguem o conjunto de ações e 
serviços de atenção à saúde, relativo a grupos prioritários de 
eventos vitais ou nosológicos. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
16. Segundo Freud: 

I. O termo instinto sexual se refere apenas a sexualidade erótica, 
sendo este, o fator mais crítico do desenvolvimento da 
personalidade; 

II. O período de desenvolvimento da sexualidade é longo e 
complexo até chegar à sexualidade adulta, onde as funções de 
reprodução e obtenção do prazer podem estar associadas, tanto 
no homem como na mulher; 

III. A libido é a energia dos instintos sexuais e só deles; 
IV. O período de latência caracteriza-se por um aumento das 

atividades sexuais; 
 

(A) Todas as afirmativas estão incorretas. 
(B) Apenas I e IV estão incorretas. 
(C) Apenas II e III estão incorretas. 
(D) Apenas I e II estão incorretas. 

 
17. Baseado na teoria psicanalítica de Freud: 

I. Aquilo que, para o individuo, assume valor de realidade é a 
realidade psíquica; 

II. Sintoma, na teoria psicanalítica é uma produção, quer seja um 
comportamento, quer seja um pensamento. 

III. Tanatos é a pulsão de morte, pode ser autodestrutiva ou estar 
dirigida para fora. 

IV. Eros é a pulsão de vida e abrange as pulsões sexuais e as de 
autoconservação. 
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Estão corretas: 
(A) I, III e IV 
(B) III e IV 
(C) I e II 
(D) Todas 

 
18. Segundo a teoria Behaviorista de Skinner: 

I. Reforço negativo é todo evento que aumenta a probabilidade futura 
da resposta que o produz. 

II. Fuga e esquiva são processos semelhantes e estão presentes no 
reforço positivo. 

III. Discriminação e extinção são processos de reforçamento. 
IV. Extinção é um procedimento no qual uma resposta deixa 

abruptamente de ser reforçada. 
 

Está(ão) incorreta(s): 
(A) I, II e III 
(B) II, III e IV 
(C) I, III e IV 
(D) Todas 

 
19. De acordo com a teoria Skinneriana. 

I. O comportamento respondente também pode ser chamado de não-
voluntário. 

II. O condicionamento operante atua sobre o mundo, quer direta ou 
indiretamente. 

III. Punição é um procedimento importante que envolve a 
consequenciação de uma resposta quando há apresentação de um 
estímulo aversivo ou remoção de um reforçador positivo presente. 

IV. Na generalização respondemos de forma semelhante a um 
conjunto de estímulos percebidos como semelhante. 

 
(A) Todas as alternativas estão incorretas. 
(B) Todas as alternativas estão corretas. 
(C) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas 
(D) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas  

 
20. Com relação à teoria gestáltica: 

I. O organismo tem tanta necessidade psicológica como fisiológica de 
contato. 

II. Os instintos podem ser reprimidos. 
III. O tipo de relação homem/meio determina o comportamento do ser 

humano. 
IV. O neurótico é o homem sobre quem a sociedade influi 

demasiadamente. 
 

Estão corretas: 
(A) Todas 
(B) Nenhuma 
(C) Apenas II e III 
(D) Apenas I e IV  

 
21. Quanto ao desenvolvimento infantil é incorreto afirmar: 

(A) A hereditariedade e o ambiente interagem continuamente na 
modelagem do desenvolvimento. 

(B) A estimulação durante períodos sensíveis, que tendem a ocorrer na 
tenra idade e ter curta duração, tem um impacto duradouro. 

(C) Quando o esperma do pai é alterado por substâncias químicas, 
infecções ou envelhecimento, complicações no parto ou defeitos de 
nascimento tornam-se mais prováveis. 

(D) Recém-nascidos não demonstram diferenças individuais estáveis e 
mensuráveis em temperamento. 
 

22. Com relação ao desenvolvimento infantil: 
I. A formação de vínculo entre pais e filhos somente ocorre nos 

primeiros anos de vida. 
II. O pai contribui para as habilidades sociais, a identidade e o 

intelecto dos filhos. 
III. Quando os pais ficam ausentes por longos períodos, 

especialmente as filhas tendem a exibir desempenho menor que o 
esperado em testes de desenvolvimento. 

IV. O comportamento e os julgamentos morais maduros estão 
associados a afeto e empenho parentais, modelo de 
comportamento solidário e moral, e treinamento de empatia. 

 
Está incorreta: 
(A) I 
(B) II 
(C) III 
(D) IV 

 
 

 
23. Segundo Piaget: 

I. A adaptação expande automaticamente as capacidades 
mentais. 

II. Assimilação é o processo de criação de novas estratégias ou 
sua modificação ou a combinação de antigas para lidar com o 
desafio. 

III. Acomodação é o processo de lidarmos com nossas 
experiências categorizando-as em termos conhecidos. 

IV. Organização é o processo de combinar dois ou mais processos 
físicos e/ou psicológicos distintos em um sistema de bom 
funcionamento. 

Estão corretas: 
(A) I, II e IV 
(B) II, III 
(C) I e IV 
(D) II, III e IV 

 
24. Com relação ao desenvolvimento da adolescência é incorreto afirmar: 

(A) A fase do estirão de crescimento ocorre primeiro nos meninos. 
(B) A ocorrência da menarca é influenciada pela saúde e pela 

nutrição. 
(C) Formação de Identidade é o processo de transição entre a 

dependência dos pais e a dependência de si mesmo. 
(D) Moratória é o processo de exploração ativa de várias opções de 

papéis, mas não se compromete com nenhum deles.   
 
25. Segundo Vigotski. 

I. A fala envolve os elementos referenciais, a conversação 
orientada pelo objeto, as expressões corporais. 

II. O desenvolvimento da fala ocorre quando ela deixa de ser um 
meio para dirigir o comportamento dos outros e vai adquirindo a 
função de autodireção. 

III. A fala inicial da criança tem um papel fundamental no 
desenvolvimento de suas funções psicológicas. 

IV. A fala egocêntrica é uma forma de transição entre a fala exterior 
e a interior. 

Estão corretas: 
(A) I, II e III 
(B) Todas 
(C) II, III e IV 
(D) I, III e IV 

 
26. Quanto a entrevista psicológica, é correto afirmar. 

(A) Em pesquisas sistemáticas de personalidade geralmente é 
usada a entrevista não-estruturada. 

(B) Entrevista psicodinâmica é quando o entrevistador faz perguntas 
ao entrevistado a respeito de qualquer assunto que lhe vem à 
mente. 

(C) O entrevistador psicodinâmico não explora, durante a entrevista, 
sinais de conflito na infância, os medos e os impulsos proibidos. 

(D) As entrevistas psicodinâmicas oferecem insights a respeito de 
aspectos pessoais e privados da personalidade. 

 
27. São consideradas terapia de insights: 

(A) Psicanálise, terapia centrada no cliente, gestalt terapia e terapia 
comportamental. 

(B) Terapia centrada no cliente, gestalt terapia e terapia 
comportamental. 

(C) Psicanálise e terapia comportamental. 
(D) Psicanálise, terapia centrada no cliente e gestalt terapia.   

 
28. Com relação a terapia em grupo, é incorreto afirmar. 

(A) O feedback realista deve partir do facilitador do grupo. 
(B) A terapia em grupo é efetiva em termos de custo. 
(C) Fornece oportunidades reais para praticar e melhorar as 

habilidades sociais. 
(D) A terapia em grupo fornece uma ampla variedade de modelos. 

 
29. De acordo com a terapia da gestalt: 

I. A visão gestáltica da angústia psicológica é bastante diferente 
daquela centrada no cliente. 

II. O objetivo é recuperar capacidades inatas para o crescimento. 
III. Os terapeutas gestálticos evitam avaliações intelectuais. 
IV. Os terapeutas gestálticos usam frequentemente exercícios de 

grupo. 
Estão corretas: 
(A) I, II e III 
(B) II e IV 
(C) I, III e IV 
(D) I e III 
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30. De acordo com o Artigo 6 do código de ética. 

I. Avaliará os riscos envolvidos, tanto pelos procedimentos como pela 
divulgação dos resultados, com o objetivo de proteger as pessoas, 
grupos, organizações e comunidades envolvidas. 

II. Garantirá caráter voluntário da participação dos envolvidos, 
mediante consentimento livre e estabelecido, salvo nas situações 
previstas em legislação específica e respeitando os princípios 
deste código. 

III. Garantirá o anonimato das pessoas, grupos ou organizações, salvo 
interesse manifesto deste. 

IV. Garantirá o acesso das pessoas, grupos ou organizações aos 
resultados das pesquisas ou estudos, após seu encerramento, 
sempre que assim desejarem. 

Está (ão) correta (s): 
(A) Todas 
(B) Nenhuma 
(C) Apenas III e IV 
(D) Apenas I, II e III 

 
31. A Psicologia, no Brasil, é uma profissão reconhecida pela lei. 

(A) Lei 4419 de 1962 
(B) Lei 4119 de 1972 
(C) Lei 4119 de 1962 
(D) Lei 4419 de 1972 

 
32. Com relação ao desenvolvimento humano, segundo Vigotski, é incorreto 

afirmar. 
(A) Entendia o homem como ser ativo, que age sobre o mundo, 

sempre em relações sociais. 
(B) O funcionamento interno não é a reprodução do funcionamento 

externo, pois ocorre transformação ao longo do processo de 
internalização. 

(C) Considera que é no plano subjetivo, que tem origem as funções 
mentais superiores. 

(D) Vigotski não apresenta em seus estudos aspectos construtivista. 
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