
 
 

Edital 001/2010 – QUADRO GERAL – DATA DA PROVA: 04/09/2010 

 

 
 

 
 

 

 
 

  
 
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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O Êxodo 
José Américo de Almeida 

 
 Num repentino desenfado, Dagoberto estirou o olhar, por cima das mangueiras meãs enfileiradas ladeira 
abaixo, para a estrada revolta. 
 Parecia a poeira levantada, a sujeira do chão num pé-de-vento. 
 Era o êxodo da seca de 1898. 
 Uma ____________ de cemitérios antigos – esqueletos redivivos, com o aspecto ____________ e o fedor 
das covas podres. 
 Os fantasmas estropiados como que iam dançando, de tão trôpegos e trêmulos, num passo arrastado de 
quem leva as pernas em vez de ser levados por elas. Andavam devagar, olhando para trás, como quem quer 
voltar. Não tinham pressa em chegar, porque não sabiam aonde iam. 
 _______________ de seu paraíso por espadas de fogo, iam, ao acaso, em descaminhos, no arrastão dos 
mais fados. 
 Fugiam do sol e o sol guiava-os nesse forçado nomadismo. 
 Adelgaçados na magreira cômica, cresciam, como se o vento os levantasse. 
 Vinham escoteiros. Menos os hidrópicos – doentes da alimentação tóxica – com os fardos das barrigas 
alarmantes. 
 Não tinham sexo, nem idade, nem condição nenhuma. 
 Eram retirantes. Nada mais. 
 Meninotas, com as pregas da súbita velhice, careteavam torcendo as carinhas decrépitas de ex-voto. Os 
vaqueiros, másculos, como titãs alquebrados, em petição de miséria. Pequenos fazendeiros, no arremesso 
igualitário, baralhavam-se nesse anônimo aniquilamento. 
 Mais mortos que vivos. Vivos, vivíssimos só no olhar. 
 Pupilas do sol da seca. Uns olhos espasmódicos de pânico, como se estivessem assombrados de si 
próprios. Agônica concentração de vitalidade faiscante. 
 Fariscavam o cheiro enjoativo do melado que lhes exacerbava os estômagos jejunos. E, em vez de 
comerem, eram comidos pela própria fome numa autofagia erosiva. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) ressureição – terroso – espulssos. 
b) ressurreição – terroso – expulsos. 
c) ressureissão – terrozo – espulsos. 
d) ressureisão – terrozo – expulços. 
 
02 - Analise as afirmativas referentes à acentuação gráfica: 
a) As paroxítonas miséria, igualitário e própria são acentuadas porque terminam em ditongo. 
b) As palavras trêmulos e espasmódicos são acentuadas porque são proparoxítonas. 
c) Os monossílabos trás, pé e só são acentuados porque são tônicos e terminados em a(s), e, e o. 
d) As palavras paraíso e vivíssimos são acentuadas por obedecerem à mesma regra de acentuação. 
 
03 - Fugiam se escreve com “g”. Também se escreve com g as palavras da alternativa: 
a) lambu___em  //  can___ica. 
b) can___erê  //  ___ibóia. 
c) penu___em  // ar___ila. 
d) pa___elança  //  restrin___ir. 
 
04 - “Como” em “como se o vento os levantasse”. (7º parágrafo) estabelece uma relação de: 
a) comparação. 
b) causa. 
c) oposição. 
d) conformidade. 
 
05 - De acordo com o texto, a trágica ironia da seca é: 
a) O apagamento do sexo e da idade dos retirantes. 
b) O sol que os expulsou da terra, serve-lhe de orientação na retirada. 
c) O passo arrastado daqueles fantasmas estropiados. 
d) As mangueiras meãs que ladeavam o triste caminho dos retirantes. 
 
06 - Entre a emancipação política de Andirá e a posse do seu primeiro prefeito, se passaram aproximadamente 
quantas semanas: 
a) 1 (uma) semana. 
b) 2 (duas) semanas. 
c) 3 (três) semanas. 
d) 4 (quatro) semanas. 
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07 - Qual das alternativas abaixo apresenta o nome de dois “homens públicos” que já ocuparam a Cadeira de 
Prefeito em Andirá por 3 (três) vezes? 
a) Alarico Abid e Mauro Cardoso de Oliveira. 
b) Carlos Kanegusuku e Erasmo Canhoto. 
c) Moacyr Corrêa e Roberto Simoni. 
d) Todas as alternativas respondem corretamente ao enunciado da questão. 
 
08 - Todos os Presidentes da República abaixo renunciaram ao cargo, EXCETO:  
a) FERNANDO Affonso COLLOR de Mello. 
b) GETÚLIO Dorneles VARGAS. 
c) JÂNIO da Silva QUADROS. 
d) Manuel DEODORO DA FONSECA. 
 
09 - Quem liderou o movimento popular de fundo sócio-religioso conhecido como Guerra de Canudos, que 
eclodiu no interior da Bahia em 1.896? 
a) Antônio Conselheiro. 
b) Carlos Lamarca. 
c) Luís Carlos Prestes. 
d) Zumbi dos Palmares. 
 
10 - Segundo o código de Ética do Psicólogo o mesmo é vedado: 
a) Praticar ou ser conivente com quaisquer ato que caracterizem negligência discriminação, exploração, violência 
crueldade ou opressão. 
b) Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e 
tecnicamente. 
c) 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. 
d) Estabelecer acordos de prestações de serviços que respeitem os direitos do usuário ou benefícios de serviço de 
psicologia. 
 
11 - Além do método de associação livre Freud, valeu-se de duas vias de acesso para o inconsciente, assinale 
alternativa que corresponde as vias de acesso citada: 
a) atos falhos e os sonhos 
b) libido e sexualidade 
c) atos falhos e libido 
d) transferência e contra transferência 

 
12 - Como posso ser substancial sem dispor de uma sombra? Eu também preciso ter um lado escuro, se quiser 
ser inteiro; e tornando-me consciente de minha sombra, lembro-me, novamente, de que sou um ser humano 
como qualquer outro (Jung, p. 59, 1931) Assinale alternativa sobre o conceito de Sombra descrito por Jung: 
a) A sombra é o centro do inconsciente pessoal, o núcleo do material que foi reprimido da consciência. A sombra 
incluiu aquelas tendências desejos, memórias e experiências que são rejeitadas pelos indivíduos como incompatíveis, 
com a persona e contrarias aos padrões e ideais sociais. 
b) A individuação é um processo de desenvolvimento da totalidade e, portanto, de movimento em direção a uma maior 
liberdade. 
c) A sombra significa a melhor realização das qualidades coletivas do ser humano. 
d) A sombra vê corretamente, mesmo quando a razão consciente é cega e impotente. 
 
13 - Segundo Freud o processo pelo qual a energia libidinal disponível na psique é vinculada a ou investida na 
representação mental de uma pessoa idéia ou coisa é denominada de: 
a) Catexia       c) Ego 
b) Id        d) Instintos 
 
14 - A maioria das técnicas comportamentais usadas na Terapia Cognitiva Comportamental destina-se a ajudar 
as pessoas a:  
I - Romper padrões de evitação ou desesperança. 
II - Enfrentar gradativamente situações temidas. 
III - Desenvolver habilidades de enfrentamento. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
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15 - Toda profissão define-se a partir de um corpo de práticas que busca atender demandas sociais, norteado por 
elevados padrões técnicos e pela existência de normas éticas que garantam a adequada relação de cada 
profissional com seus pares e com a sociedade como um todo. Assinale alternativa correta sobre o Código de 
Ética do profissional de Psicologia: 
I - Um Código de Ética profissional, ao estabelecer padrões esperados quanto às práticas referendadas pela 
respectiva categoria profissional e pela sociedade, procura fomentar a auto-reflexão exigida de cada indivíduo 
acerca da sua práxis, de modo a responsabilizá-lo, pessoal e coletivamente, por ações e suas conseqüências no 
exercício profissional.  
II - A missão primordial de um código de ética profissional não é de normatizar a natureza técnica do trabalho, 
e, sim, a de assegurar, dentro de valores relevantes para a sociedade e para as práticas desenvolvidas, um padrão 
de conduta que fortaleça o reconhecimento social daquela categoria. 
III - Códigos de Ética expressam sempre uma concepção de homem e de sociedade que determina a direção das 
relações entre os indivíduos. Traduzem-se em princípios e normas que devem se pautar pelo respeito ao sujeito 
humano e seus direitos fundamentais. 
Assinale a alternativa correta 
a) Apenas as afirmativas I está correta.    c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas   d) Afirmativas I, II e III estão corretas. 
 
16 - Ao fixar a remuneração pelo seu trabalho, o psicólogo: 
I - Levará em conta a justa retribuição aos serviços prestados e as condições do usuário ou beneficiário. 
II - Estipulará o valor de acordo com as características da atividade e o comunicará ao usuário ou beneficiário 
antes do início do trabalho a ser realizado. 
III - Assegurará a qualidade dos serviços oferecidos independentemente do valor acordado. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas I está correta.    c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas   d) Afirmativas I, II e III estão corretas. 
 
17 - Para a construção do Código de Ética do profissional de Psicologia buscou-se seguir o  princípio geral de 
aproximar-se mais de um instrumento de reflexão do que de um conjunto de normas a serem seguidas pelo 
psicólogo. Para tanto, na sua construção levou-se em consideração os seguintes itens:  
I - Abrir espaço para a discussão, pelo psicólogo, dos limites e interseções relativos aos direitos individuais e 
coletivos, questão crucial para as relações que estabelece com a sociedade, os colegas de profissão e os usuários 
ou beneficiários dos seus serviços. 
II - Contemplar a diversidade que configura o exercício da profissão e a crescente inserção do psicólogo em 
contextos institucionais e em equipes multiprofissionais. 
III - Estimular reflexões que considerem a profissão como um todo e não em suas práticas particulares, uma vez 
que os principais dilemas éticos não se restringem a práticas específicas e surgem em quaisquer contextos de 
atuação. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) afirmativas I, II e III estão corretas. 
 
18 - O psicólogo poderá intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por outro 
profissional, nas seguintes situações: 
I - Não é Ético que o psicólogo interfira no trabalho de outro profissional independente da situação, 
II - Em caso de emergência ou risco ao beneficiário ou usuário do serviço, quando dará imediata ciência ao 
profissional. 
III - Quando informado expressamente, por qualquer uma das partes, da interrupção voluntária e definitiva do 
serviço. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas afirmativa I está correta. 
b) Apenas afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas afirmativas II e III estão corretas. 
d) Todas afirmativas estão corretas.  
 
19 - Assinale alternativa correta sobre o Piso Assistencial Básico (PAB) apresentado na Norma Operacional 
Básica do Sistema Único de Saúde – SUS de 1996 
a) O PAB consiste em um montante de recursos financeiros destinado ao custeio de procedimentos e ações de 
assistência básica, de responsabilidade tipicamente municipal. Esse Piso é definido pela multiplicação de um valor per 
capita nacional pela população de cada município (fornecida pelo IBGE), e transferido regular e automaticamente ao 
fundo de saúde ou conta especial dos municípios e, transitoriamente, ao fundo estadual. 
b) Consiste na transferência de valores diretamente do Fundo Nacional de Saúde aos fundos estaduais e municipais, 
independente de convênio ou instrumento congênere, segundo as condições de gestão. 






 5 

c) Os recursos de custeio da esfera federal destinados apenas à assistência hospitalar e ambulatorial. 
d) É um montante que corresponde a procedimentos ambulatoriais de média complexidade. 
 
20 - Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):  a execução de ações, de 
vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador. Assinale alternativa que corresponde 
a vigilância sanitária: 
a) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou 
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a 
finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. 
b) Entende-se por vigilância sanitária, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância 
epidemiológica e saúde do trabalhador, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à 
recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de 
trabalho. 
c) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de 
intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de 
serviços de interesse da saúde, abrangendo. 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
21 - As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o 
Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da 
Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: 
I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 
II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos 
e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 
III - regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas afirmativa I está correta. 
b) Apenas afirmativas I e III estão corretas 
c) Apenas afirmativas II e III estão corretas. 
d) Todas afirmativas estão corretas.  
 
22 - Freud iniciou sua carreira como neurologista, utilizando procedimentos médicos convencionais para tratar 
pacientes que sofriam de diversos transtornos “nervosos”. Com estes procedimentos muitas vezes falhavam, ele 
recorreu a técnica da hipnose, mas logo abandonou. Entretanto logo descobriu um método o qual instruía o 
paciente a dizer tudo que lhe vier a cabeça não importando o quão trivial ou constrangedor pudesse parecer, este 
medodo citado é denominado: 
a) Modelagem 
b) Associação Livre 
c) Lei do Efeito 
d) Hipnose Parcial 
 
23 - Howard Gardner desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas como um questionamento direto ao que ele 
chama de visão “clássica” da inteligência como uma capacidade para raciocínio lógico. Analise as afirmativas 
que corresponde a teoria das inteligências múltiplas. 
I - Não existe apenas uma capacidade mental subjacente, ou “g”, mas sim uma variedade de inteligências que 
operam em combinações. 
II - A inteligência é definida como “a capacidade de resolver problemas ou cria produtos que sejam importantes 
em determinado contexto cultural ou comunidade. 
III - São as inteligências múltiplas que permitem aos seres humanos assumirem papéis tão diversos quanto o de 
físico, agricultores e dançarinos.  
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas afirmativas I está correta. 
b) Apenas afirmativas I e III estão corretas 
c) Apenas afirmativas II e III estão corretas. 
d) Afirmativas I, II e III estão corretas. 
  
24 - Um homem levanta diversas vezes da cama todas as noites e verifica se todas as portas estão trancadas. Ao 
voltar para cama é atormentado pela idéia de que pode ter-se esquecido de uma. Um outro homem toma três 
banhos seguidos, sempre esfregando todo o corpo com um desinfetante especial, por temer que possa estar 
contaminado com germes. Estes homens apresentam sintoma de:  
a) Ansiedade Generalizada. 
b) Transtorno do Pânico 
c) Fobia 
d) Transtorno Obsessivo-Compulsivo. 
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25 - A Fobia é caracterizada por: 
a) Um medo intenso de um estímulo ou situação que a maioria das pessoas não considera particularmente perigoso. 
b) São intromissões persistentes de pensamentos, imagens ou impulsos indesejáveis. 
c) São impulsos irresistíveis para executar determinados atos ou rituais. 
d) São episódios de apreensão ou terror agudo e esmagador. 
 
26 - Sobre os tipos de Reforçamento e Punição descrito por Skinner: 
a) Reforçamento Positivo - Remoção de um estímulo desagradável depois de um comportamento desejável. 
b) Reforçamento Negativo - Estímulo agradável que ocorre após um comportamento desejável. 
c) Punição Positiva - Apresentação de um estímulo desagradável depois que um efeito indesejável ocorre. 
d) Punição Negativa - Apresentação de um estímulo desagradável depois que um efeito indesejável ocorre. 

 
27 - A esquizofrenia ocorre em todas as culturas, até mesmo naquelas que estão distantes dos estresses da 
civilização industrial, e parece afligir a humanidade há pelo menos 200 anos. Analise as afirmativas que 
corresponde a Esquizofrenia. 
I - A Esquizofrenia é um rótulo aplicado a um grupo de transtornos caracterizados por profunda desorganização 
da personalidade, distorção da realidade e incapacidade de se adaptar a vida cotidiana. 
II - Na esquizofrenia, tanto o processo de pensamento quanto seu conteúdo podem estar desorganizado. 
III - Além dos processos desorganizados de pensamento, os pacientes esquizofrênicos experimentam 
perturbações no conteúdo do pensamento. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas afirmativa I está correta. 
b) Apenas afirmativas I e III estão corretas 
c) Apenas afirmativas II e III estão corretas. 
d) Afirmativas I, II e III estão corretas. 

 
28 - No Transtorno de personalidade são reconhecidos vários transtornos de personalidade. Assinale alternativa 
incorreta: 
a) Transtorno da Personalidade Anti-Social – Possui Comportamento impulsivo e insensível baseado na 
desconsideração pelos outros e na falta de respeito pelas normas sociais. 
b) Transtorno da Personalidade Borderline – Instabilidade crônica do humor, dos relacionamentos e do autoconceito; 
impulsividade autodestrutiva. 
c) Transtorno da Personalidade Histriônica – Crônica falta de interesse por relacionamentos interpessoais, frieza 
emocional. 
d) Transtorno de Personalidade Dependente – Generalizada falta de personalidade, necessidade de ser cuidado e medo 
de rejeição. 

 
29 - Como o psicanalista, o terapeuta humanístico procura ampliar a consciência do cliente em relação às 
emoções e aos motivos subjacentes. Analise as afirmativas que corresponde a terapia humanística: 
I - Ela enfatiza a tendência natural do individuo para o crescimento e a auto-realização. 
II - As terapias humanísticas procuram auxiliar as pessoas a entrarem em contato com seus verdadeiros “eus” e 
fazerem escolhas ponderadas relativas a suas vidas e ao seu comportamento em vez de serem controladas por 
eventos externos. 
III - O terapeuta humanístico não interpreta o comportamento do cliente, nem tenta modificá-lo, porque isso 
significaria impor sua opinião. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas afirmativa I está correta.    c) Apenas afirmativas II e III estão corretas. 
b) Apenas afirmativas I e III estão corretas   d) Afirmativas I, II e III estão corretas. 

 
30 - Muitos problemas emocionais envolvem dificuldades nos relacionamentos com os outros, incluindo 
sentimentos de isolamento, rejeição e solidão e incapacidade de formar relacionamentos significativos, e uma das 
opções fornecida pela psicologia e a terapia de grupo. Analise as afirmativas sobre a terapia de grupo. 
I - A terapia de grupo permite que os clientes resolvam seus problemas na presença de outros, observem como as 
outras pessoas reagem a seu comportamento, e experimente novos modos de responder quando os anteriores se 
mostram insatisfatórios. 
II - A terapia de grupo tem sido utilizada em uma variedade de ambiente: em alas hospitalares e clinicas 
psiquiátricas com pacientes externos, com pais de crianças com problemas, e com adolescentes em instituições 
corretiva entre outros. 
III - O Terapeuta geralmente permanece em segundo plano, permitindo que os membros do grupo troquem 
experiências, comentem sobre comportamento uns dos outros e discutam seus próprios problemas bem como 
aqueles dos outros membros. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas afirmativa I está correta.    c) Apenas afirmativas II e III estão corretas. 
b) Apenas afirmativas I e III estão corretas.   d) Afirmativas I, II e III estão corretas. 
 







