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

2 Você dispõe de três 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! 
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 Acabou acontecendo: a televisão ficou igual no mundo inteiro. (...) Para tédio do telespectador itinerante, 
as imagens são sempre as mesmas, numa indiferenciação irritante, totalitária. Os canais são muitos, mas variam 
muito pouco de um continente para outro. É triste. Para quem gostava de fazer descobertas na televisão de 
outros países, a diversão está chegando ao fim. 
 Mesmo as emissoras locais, aquelas que ainda teimavam em oferecer atrações com alguma 
autenticidade, parecem obrigadas a se adaptar. Os programas excêntricos, mais atípicos, vão minguando. Quase 
sempre são considerados politicamente incorretos e recebem pressão dos anunciantes para se enquadrar. Ou 
para desaparecer. Assim, por motivos justos ou oportunistas, não importa, as discrepâncias entre as televisões do 
mundo se atenuam dia a dia. Acanhado, intimidado, o nativo se disfarça de global. (...) É estranho, mas, no auge 
da proliferação de canais, a TV acabou ficando mais previsível. Qualquer que seja a cidade em que se ligue o 
televisor, lá estão as mesmas propagandas, os mesmos símbolos sexuais. Até os vilões são repetidos. (...) 
 Mesmo assim, alguns entusiastas proclamam que a televisão é a apoteose do multiculturalismo. Afinal, 
argumentam, são dezenas e dezenas de opções (...). Os canais podem ser numerosos, mas são quase os mesmos 
em todo lugar. Além disso, a cultura que os organiza não é múltipla, mas única: é a cultura do comércio 
globalizado. (...) Mas o desejo universalizado de dizimar o diferente é daninho (...), pode varrer a diversidade 
cultural. 
 

Eugênio Bucci. Veja, 16 out. 1996. 
 
01 - Atente para as seguintes afirmações e assinale a alternativa correta: 
a) A televisão perdeu sua autenticidade no mundo todo, pois a programação está voltada para a diversão. 
b) A diversidade cultural é mostrada através da televisão, oferecendo ao telespectador uma gama de conhecimentos 
sobre a cultura de lugares diferentes. 
c) A programação televisiva acabou se igualando por interesses políticos e econômicos. 
d) As diferenças entre a programação da TV brasileira e a estrangeira são cada vez maiores. 
 
02 - Assinale a alternativa que não se coaduna com as idéias do autor: 
a) A televisão pode varrer a diversidade cultural. 
b) As discrepâncias entre as televisões do mundo se atenuam dia-a-dia. 
c) A TV acabou ficando mais previsível. 
d) A televisão é a apoteose do multiculturalismo. 
 
03 - Substituindo por pronome pessoal oblíquo o complemento de: 
- Recebem pressão dos anunciantes. 
- Pode varrer a diversidade cultural. 
- A diversão está chegando ao telespectador sem autenticidade. 
Ocorre a substituição correta em: 
a) recebem-na – pode varrê-la – está chegando lhe. 
b) recebem-la – pode-lhe-varrer – está lhe chegando. 
c) a recebem – lhe pode varrer – lhe-está-chegando. 
d) recebem-na – pode-na-varrer – está chegando lhe. 
 
04 - Analise as afirmações: 
I – As palavras países, previsível, tédio são paroxítonas e não são acentuadas graficamente com base na mesma 
regra. 
II – As palavras desejo e apoteose escrevem-se com s, mas tem o som de z, assim como ileso e sacarose. 
III – Forma-se o plural igual a vilões os substantivos – cidadão e guardião. 
IV – Os sinônimos da palavra excêntrico são: extravagante, divinização e original. 
Assinale a alternativa correta: 
a) apenas I e II estão corretas. 
b) apenas II e III estão corretas. 
c) apenas III e IV estão corretas. 
d) I – II – III e IV estão corretas. 
 
05 - Assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços: 
________________ de nosso esforço, a programação ficou ________________ devido o _________________ de 
anunciantes. 
a) a pesar – paralisada – excesso. 
b) apesar – paralisada – excesso. 
c) apezar – paralizada – escesso. 
d) a pezar – paralizada – escesso. 
 
06 - Assinale a alternativa que apresenta um erro de concordância verbal: 
a) Se não houver bons programas, não haverá anunciantes. 
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b) Infelizmente, falta-lhe meios para manter a programação. 
c) Faz muitos anos que não vejo um programa tão bom. 
d) Existem, atualmente, ótimas condições de trabalho na TV. 
 
07 - Três pessoas têm juntas 100 anos. Qual a idade de cada uma, sabendo-se que a do meio tem 10 anos a mais 
que a mais nova, e que a mais velha tem o tanto que as outras duas? 
a) 20; 30; 50 
b) 30; 20; 50 
c) 50; 30; 20 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
08 - O teorema de Pitágoras é usado para determinar medidas desconhecidas, quando nos referimos a triângulos 
retângulos. Quais as medidas dos lados de um triângulo retângulo, se essas medidas são números inteiros e 
consecutivos? 
a) 5; 4; 3 
b) 9; 12; 15 
c) 3; 4; 5 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
09 - Sabendo que em todas as equações do segundo grau, quando o valor de seu descriminante for maior que 
zero, elas apresentam duas raízes reais diferentes, sabendo que a equação ax2 – 4x – 16 = 0, tem uma das raízes 
cujo valor é 4. O valor da outra raiz é: 
a) 2 
b) 3 
c) -4 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - Sabendo que para construir uma determinada garagem para guardar carros, quatro pedreiros demoram 72 
horas. Se o responsável resolver trabalhar com um pedreiro a menos, em quanto tempo ficará pronta essa 
garagem? 
a) 90 horas 
b) 96 horas 
c) 100 horas 
d) Nenhumas das alternativas anteriores 
 
11 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) A brasileira Marta ganhou pela 4º vez o prêmio de melhor jogadora de Futebol do mundo, pela FIFA. 
b) O piso salarial do Estado do Paraná é de R$ 605,52 à R$ 629,06 de acordo com a Lei 16099 de 1º. de Maio de 

2009. 
c) O CONAB anunciou que o Estado do Paraná será responsável por 50% da produção agrícola do país. 
d) A população paranaense é conhecida como “Terra de Todas as Gentes”. 
 
12 - Assinale a alternativa correta: 
1 - O Paraná é o quinto estado mais rico do Brasil, está atrás de São Paulo, Rio de janeiro, Minas Gerais e Rio 
Grande do Sul. 
2 - O clima do Paraná é predominante sub tropical. 
3 - PAC – é o Programa de Aceleração do Crescimento. 
4 - Região Sul é considerada a região com maior desigualdade social do país. 
Estão corretas: 
a) Apenas 1, 2, 3 
b) Apenas 1, 2, 4 
c) Apenas 2, 3, 4 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
13 - Assinale a alternativa correta: 
1 - O IDH do município de Leópolis é uma medida comparativa que engloba três dimensões riqueza, educação e 
esperança média de vida. 
2 - O nome da cidade de Leópolis é uma homenagem ao cidadão Leovigildo Barboza Ferraz. 
3 - Leópolis, iniciou o seu povoamento, pela companhia agrícola melhoramentos. 
4 - Leópolis tornou-se município em 1951. 
Estão corretas: 
a) Todas as afirmações acima estão corretas. 
b) Apenas 1, 2, 3 
c) Apenas 1, 2, 4 
d) Apenas 2, 3, 4 
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14 - Assinale a alternativa correta: 
São limites de Leópolis: 
 Leste Norte Sudoeste Oeste Sudeste 
a) Santa Mariana São Paulo Cornélio Procópio Sertaneja Urai 
b) Cornélio Procópio Santa Mariana São Paulo Urai Sertaneja 
c) Santa Mariana São Paulo Urai Sertaneja Cornélio Procópio 
d) Sertaneja Cornélio Procópio São Paulo Santa Mariana Urai 
 
15 - Sobre a Finalidade da Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde, publicada no Diário Oficial 
da União em 06/11/1996 assinale alternativa correta: 
a) Esta norma veio para consolidar apenas o exercício do poder Federal. 
b) A Norma Operacional Básica tem por finalidade promover e consolidar o pleno exercício do poder apenas 
Municipal. 
c) A Norma Operacional Básica tem por finalidade promover e consolidar o pleno exercício do poder Municipal e do 
Distrito Federal, da função de gestor da atenção à saúde dos seus munícipes, com a conseqüência redefinição das 
responsabilidades dos Estados, do Distrito Federal e da União, avançando na consolidação dos princípios do SUS. 
d) Redefinir as responsabilidades dos Estados, do Distrito Federal e da União, avançando na consolidação dos 
princípios do SUAS – Sistema Único da Assistência Social. 
 
16 - Sobre as condições de gestão do Município determinado na Norma Operacional Básica da Saúde, expõe que 
as condições da gestão explicitam as responsabilidades do gestor municipal, os requisitos relativos às 
modalidades de gestão e as prerrogativas que favorecem o seu desempenho. Assim a habilitação dos municípios a 
diferentes condições de gestão significa a declaração dos compromissos assumidos por parte do gestor e perante 
a população sob sua responsabilidade, desta forma a partir da NOB, os municípios podem habilitar-se em duas 
condições, assinale alternativa correta: 
a) Gestão Inicial e Gestão Básica. 
b) Gestão Plena e Gestão Inicial. 
c) Gestão de Alta Complexidade e Gestão de Media Complexidade. 
d) Gestão Plena da Atenção Básica e Gestão Plena do Sistema Municipal. 
 
17 - A Lei N. 8.142 de 28 de Dezembro de 1990, que 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, expõe sobre as instâncias colegiadas que são. Assinale alternativa correta: 
a) Conselho Municipal de Saúde e Conselho estadual de Saúde. 
b) CONASS E CONASEMS. 
c) Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. 
d) Conselho Nacional de Saúde e Conselho Federal de Saúde. 
 
18 - A NOAS-SUS 01/02 procura oferecer alternativas necessárias para superação das dificuldades e impasses 
oriundos da dinâmica concreta da implantação da NOAS-SUS 01/01 para isso utiliza Estabelecer a 
regionalização. Assinale alternativa correta sobre o processo de regionalização: 
a) O processo de regionalização é uma estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior 
universalidade. 
b) O processo de regionalização deverá contemplar uma lógica de planejamento desintegrado. 
c) A territorialidade é necessariamente restrita à abrangência municipal. 
d) O Processo de regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade. 
 
19 - Sobre a Lei n. 8.080 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, assinale alternativa 
correta sobre seus objetivos: 
a) A assistência às pessoas que estão em vulnerabilidade econômica e garantir proteção e recuperação da saúde, através 
de ações integradas. 
b) Identificar os fatores condicionantes de saúde mas não divulgar para não alarmar a população. 
c) Formular políticas de saúde para promover nos campos apenas econômicos. 
d) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização 
integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 
 
20 - Segundo o Código de Ética Profissional do Psicólogo, é responsabilidade do Psicólogo: 
I – Conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética. 
II – Orientar a quem de direito, sobre os encaminhamentos apropriados, a partir da prestação de serviços 
psicológicos, e fornecer, sempre que solicitado, os documentos pertinentes ao bom termo do trabalho. 
III – Levar ao conhecimento das instâncias competentes o exercício ilegal ou irregular da profissão, 
transgressões a princípios e diretrizes do Código de Ética do Psicólogo ou da legislação profissional. 
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Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas afirmativas II e III estão corretas. 
d) Afirmativas I, II e III estão corretas. 
 
21 - Segundo o Código de Ética Profissional do Psicólogo, é Vedado ao Psicólogo, assinale alternativa correta: 
a) Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórico e 
tecnicamente. 
b) Fornecer a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, informações concernentes ao trabalho a ser 
realizado e ao seu objetivo profissional. 
c) Contribuir para promover a universalização do acesso da população às informações, ao conhecimento da ciência 
psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da profissão. 
d) Induzir qualquer pessoa ou organização a recorrer a seus serviços. 
 
22 - O Psicólogo poderá intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por outro 
profissional nas seguintes situações: 
I – Quando o psicólogo indiscriminadamente achar que o trabalho não esta sendo executado com qualidade. 
II – Em caso de emergência ou risco ao beneficiário ou usuário do serviço, quando dará imediata ciência ao 
profissional. 
III – Quando se tratar de trabalho multiprofissional e a intervenção fizer parte da metodologia adotada. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas afirmativas II e III estão corretas. 
d) Afirmativas I, II e III estão corretas. 
 
23 - Sobre o Código de Ética Profissional de Psicologia, assinale alternativa que não condiz com o que reza o 
Código de Ética: 
a) No atendimento à criança, ao adolescente ou ao interdito, deve ser comunicado aos responsáveis estritamente 
essencial para se promoverem medidas em seu beneficio. 
b) O Psicólogo deve, pagar remuneração ou porcentagem por encaminhamento de serviço. 
c) É dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das 
pessoas, grupos ou organizações, a que tenha acesso no exercício profissional. 
d) O psicólogo para ingressar, associar-se ou permanecer em uma organização, considerará a missão, a filosofia, as 
políticas, as normas e as práticas nela vigentes e sua compatibilidade com os princípios e regras do Código de Ética 
Profissional do Psicólogo. 
 
24 - Sobre os componentes básicos estruturais da psique proposto por Freud: id, ego e Superego assinale 
alternativa correta sobre o Superego: 
a) É a parte do aparelho psíquico que esta em contato com a realidade externa. 
b) É a estrutura da personalidade original, básica e mais central, exposta tanto às exigências somáticas do corpo como 
aos efeitos do ego e superego. 
c) É o processo pelo qual a energia libidinal disponível na psique é vinculada a/ou investida na representação mental de 
uma pessoa, idéia ou coisa. 
d) É a estrutura que se desenvolve a partir do ego, atua como um juiz ou censor sobre as atividades e pensamentos do 
ego. É o depósito dos códigos morais, modelos de conduta e dos construtos que constituem as inibições da 
personalidade. 
 
25 - Carl Jung desenvolveu uma teoria de psicologia complexa e fascinante que esta basicamente interessada no 
equilíbrio entre os processos conscientes e inconscientes e no aperfeiçoamento do intercâmbio dinâmico entre 
eles, desta forma assinale alternativa correta sobre os arquétipos descrito por Jung. 
I - Arquétipos são formas sem conteúdos próprios que servem para organizar ou canalizar o material 
psicológico. 
II – Arquétipos se parecem um pouco com leitos de rio secos, cuja forma determina as características do rio 
desde que a água começa a fluir por eles. 
III – Jung chama os arquétipos de imagens primordiais, porque eles correspondem freqüentemente a temas 
mitológicos que reaparecem em contos e lendas populares de épocas e culturas diferentes. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas afirmativas II e III estão corretas. 
d) Afirmativas I, II e III estão corretas. 
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26 - Jung expõe o termo PERSONA que é derivado da palavra latina equivalente a máscara, e que se refere às 
máscaras usadas pelos atores no drama grego para dar significado aos papéis que estavam representando. 
Assinale alternativa que não condiz com o significado de PERSONA para Jung: 
a) Persona é sempre uma forma idealizada que nos apresentamos para o mundo. 
b) Persona é a forma que nos apresentamos para o mundo. É o caráter que assumimos; através dela nos relacionamos 
com o mundo. 
c) A Persona tem aspectos tanto positivos quanto negativos. Uma persona dominante pode abafar o individuo e aqueles 
que se identificam com sua persona tendem a se ver apenas nos termos superficiais de seus papéis sociais e de sua 
fachada. 
d) A persona pode com freqüência, desempenhar um papel importante em nosso desenvolvimento positivo. À medida 
que começamos a agir de determinada maneira, a desempenhar um papel, nosso ego se altera gradualmente nessa 
direção. 
 
27 - A mãe esta ensinando a filha a nadar. Ela gosta de água, mas não tem vontade ou tem medo de molhar a 
cabeça ou o rosto, ou de soltar bolhas embaixo d’água. Isto tem retardado consideravelmente o processo. A mãe 
concordou em dar uma bala se ela molhar o rosto. Quando ela o fizer livremente, e assim sucessivamente. Este 
método, Skinner denomina de: 
a) Condicionamento Respondente 
b) Condicionamento Operante 
c) Punição  
d) Esquiva 
 
28 - Algumas afirmações descrevem a natureza especial da Terapia Comportamental, assinale alternativa que 
corresponde a Terapia Comportamental: 
I – A terapia Comportamental tenta ajudar as pessoas a se tornarem capazes de responder a situações de vida do 
modo como gostariam de fazê-lo. Isto inclui o aumento da freqüência e/ou classe de comportamentos, 
pensamentos e sentimentos de uma pessoa e a diminuição ou eliminação de comportamentos e sentimentos 
indesejáveis. 
II – Na terapia Comportamental as queixas do cliente são aceitas como material valido, a ser enfocado pela 
psicoterapia não como sintoma de algum problema subjacente. 
III – A Terapia Comportamental assume a postura de que um relacionamento terapêutico positivo é uma 
condição necessária, mas não suficiente, para uma psicoterapia eficaz.  
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas afirmativas II e III estão corretas. 
d) Afirmativas I, II e III estão corretas. 
 
29 - A teoria que descreve que o individuo tem dentro de si a capacidade, ao menos latente, de compreender os 
fatores de sua vida que lhe causam infelicidade e dor, e de reorganizar-se de forma a superar tais fatores é 
denominada de: 
a) Terapia Comportamental 
b) Terapia Cognitivo-Comportamental 
c) Existencialismo 
d) Terapia Centrada no Cliente 
 
30 - Sobre os Esquemas descritos na Terapia Cognitivo – Comportamental: 
I – Os Esquemas são crenças nucleares que agem como matrizes ou regras subjacentes para o processamento de 
informações. 
II – Os Esquemas servem a uma função crucial aos seres humanos, que permite selecionar, filtrar, codificar e 
atribuir significados às informações vindas do meio ambiente. 
III – Os Esquemas são princípios duradouros de pensamento que começam a tomar forma no início da infância e 
são influenciados por uma infinidade de experiências de vida. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas afirmativas II e III estão corretas. 
d) Afirmativas I, II e III estão corretas. 
 

 
 







