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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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O PERU, ESSE DESCONHECIDO 
 
 Nessa alegria toda espalhada pelo mês de dezembro há em descontente: o peru. É impossível que em 
tantos anos de sacrifícios o mártir não se haja dado conta da sua ingrata sina. Sou um humano da estirpe de 
Esopo e de La Fontaine: creio na consciência e no raciocínio dos bichos. 
 Para mim o peru sabe de tudo. Finge que não sabe porque conhece a inutilidade de qualquer reação 
diante da gula comemorativa dos homens. Uma rebelião dos perus em dezembro! Para quê? Acabariam do 
mesmo modo no forno e ainda seriam chamados de desmancha-prazeres e de maus amigos do Menino Jesus. 
 Engordam-nos nas vésperas do holocausto, fazem-lhes todas ás vontades estomacais. As fomes 
desmedidas dos perus em dezembro se assemelham às dos condenados à morte no dia da execução, quando lhes 
dão o direito de organizar o cardápio com suas iguarias prediletas. Comem para não pensar. Há condenados à 
morte que se despedem da vida comendo numa só refeição todos os pratos que nunca puderam digerir, e cuja 
digestão não terão mais tempo de fazer. Os perus dispépticos são desconhecidos no mês mais cristão e mais 
guloso do ano. Diante da certeza da morte eles não fazem das tripas coração; fazem do coração estômago. 
 Discordo do costume de dar parati ao peru, na hora da execução, com o fito _____________ de amolecer-
lhe as carnes. Devia ser um brinde de adeus com uma bebida respeitável e não uma somítica ____________ de 
carnívoros. Champanha seria querer muito, mais um vinhito honesto emprestaria dignidade à despedida, sem 
prejudicar o amolecimento dos despojos. Dignifiquemos, ainda que tarde, nossas _________________ relações 
com os animais comestíveis. 
 

Henrique Pongetti 
 

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) interesseiro – esperteza - monstruosas. 
b) intereceiro – espertesa - monstruosas. 
c) enteresseiro – esperteza - monstruozas. 
d) entereceiro – espertesa - monstruozas. 
 
02 - Assinale a alternativa incorreta quanto à acentuação gráfica: 
a) As palavras “véspera”, “estômago” e “carnívoros” são acentuadas porque são proparoxítonas. 
b) As palavras “sacrifícios”, “consciência” e “raciocínio” são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em 
ditongo. 
c) Os monossílabos “mês”, “quê” e “só” são acentuadas porque são tônicos e terminam em e(s) e o(s). 
d) As palavras “impossível” e “respeitável” são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em el. 
 
03 - Assinale a alternativa em que o plural está correto: 
a) cristães - rebeliães. 
b) corações - cristães. 
c) cristãos - digestões. 
d) digestãos - rebeliães. 
 
04 - Em “... quando lhes dão o direito de...” O termo sublinhado é um fator de coesão que determina uma relação 
de sentido de: 
a) condição. 
b) tempo. 
c) oposição. 
d) causa. 
 
05 - Analise as afirmativas:  
I – O substantivo champanha é masculino. 
II – Guloso tem som de z, mas se escreve com s assim como: batisar e asia. 
III – A divisão silábica de i-gua-ri-a e a-deus estão corretas. 
Estão corretas apenas as afirmativas da alternativa: 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I e III. 
d) I, II e III. 
 
06 - Atente para as afirmativas relacionadas ao texto, assinale a incorreta: 
a) Por tudo que o autor descreve, conclui-se que o peru encara seu destino com estoicismo (resignação). 
b) Para o autor, os perus se tornariam desmancha-prazeres e maus amigos do Menino Jesus se eles recusassem a morrer 
em dezembro. 
c) As fomes dos perus, como as dos condenados à morte, são compulsórias e anestésicas da mente. 
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d) O autor com a frase “Os perus dispépticos são desconhecidos no mês mais cristão e guloso do ano.” Quer dizer que 
em dezembro, aumentam consideravelmente os casos de indigestão e intoxicação, porque as pessoas abusam de peru e 
outros alimentos durante a ceia de Natal. 
 

07 - Henrique aplicou R$ 600,00 em um investimento à taxa de juros simples. Ao final de 4 anos, o montante era 
de R$ 1.032,00. Qual foi a taxa anual de juro simples do investimento que Henrique aplicou? 
a) 15 %  
b) 18 % 
c) 20 % 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
08 - Um paralelepípedo tem 27cm de comprimento, 4,5cm de largura e 6cm de altura. Qual deve ser a medida da 
aresta de um cubo para que tenha o mesmo volume desse paralelepípedo? 
a) 7cm 
b) 9,5cm 
c) 8cm 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
09 - As raízes da equação x²- 7x + 12=0, correspondem as medidas, em centímetros dos catetos de um triângulo 
retângulo. Determine o perímetro desse triângulo: 
a) 10 cm 
b) 12 cm 
c) 16 cm 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - R e S são dois conjuntos quaisquer. Sabe-se que: 
I- (R) = 37 elementos 
II- (RU S) = 55 elementos 

III- (RI S) = 6 elementos 
Quantos elementos têm o conjunto S? 
a) 16 elementos 
b) 18 elementos 
c) 24 elementos 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
11 - Assinale a alternativa correta: 
 O município de Guairá possuí vários pontos turísticos entre eles destacam-se: 
1- Museu Guaira 
2- Igreja de Pedra, Nestro Del Perdon 
3- Cruzeiro das Américas 
4- Locomotiva nº4 
5- Ponte Airton Senna 
Estão corretas: 
a) apenas 1, 2, 3, 4 
b) apenas 2, 3, 4, 5 
c) apenas 1, 3, 4, 5 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
12 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) Guairá está localizada a margem do Rio Paraná, e o trecho ostenta o título de maior arquipélago da América do Sul. 
b) Guairá é considerada o Portal do Pantanal Paranaense. 
c) A Ilha Grande fica totalmente localizada no Município de Guairá. 
d) Guairá pertenceu ao Governo do Paraguai e era habitada por indígenas. Em 1872 com o tratado de Limites e que 
foram demarcados os limites territoriais entre Brasil e Paraguai, ficando Guairá pertencente ao Brasil. 
 
13 - Leia as afirmações abaixo descritas e assinale a alternativa correta: 
1- A economia do Brasil tem um mercado livre e exportador. 
2- Segundo o Fórum Econômico Mundial o Brasil foi o país que mais melhorou em competitividade em 2009. 
3- O Brasil é pioneiro nos campos das pesquisas de petróleo em águas profundas, onde grande parte de suas 
reservas são extraídas. 
4- O Brasil é um dos principais produtores mundiais de energia elétrica. 
Estão corretas: 
a) apenas 1, 2, 3 
b) apenas 1, 3, 4 






 4

c) apenas 2, 3, 4 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
14 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) O Paraná é um estado formado por várias etnias, sendo assim, encontra-se em nosso Estado várias culturas e várias 
línguas. 
b) O Porto de Paranaguá é o maior do mundo, também o primeiro em volume de exportação na América Latina, 
ocupando o segundo lugar do país em movimentação. 
c) O Paraná é o segundo pólo automotível do país. 
d) O Paraná ocupa destaque brasileiro na produção de suínos e aves. 
 
15 - A Terapia Cognitivo-Comportamental, baseia-se em um conjunto de teorias bem desenvolvidas que são 
usadas para formular planos de tratamento e orientar as ações do terapeuta. Existem dois princípios centrais 
que a terapia cognitivo-comportamental se baseia:  
I - Nossas cognições têm uma influencia controladora sobre nossas emoções e comportamento. 
II - O modo como agimos ou nos comportamos não pode afetar nossos padrões de pensamento e nossas emoções. 
III - O modo como agimos ou nos comportamos pode afetar profundamente nossos padrões de pensamento e 
nossas emoções. 
Assinale 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 incorretas. 
 
16 - Segundo a Terapia cognitivo – comportamental sobre o tratamento para esquizofrenia assinale alternativa 
que não corresponde a esta abordagem: 
a) Além de estabelecer um relacionamento terapêutico, os objetivos iniciais da terapia normalmente incluem 
psicoeducação sobre o transtorno. 
b) Assim como a Terapia Cognitivo-Comportamental para o transtorno afetivo bipolar, a terapia não deve ser iniciada 
até que o paciente tenha começado a se estabilizar na medicação psicotrópica. 
c) A medida que a terapia progredir, o trabalho muda para a identificação e modificação de delírios e em ajudar o 
paciente a reduzir ou lidar com as alucinações. 
d) Estabelecer sempre uma relação terapêutica não colaborativa, permitindo que o paciente encontre seus métodos de 
análise lógica, como o exame de evidencias e busca de soluções alternativas. 
 
17 - Segundo Freud Instintos são pressões que dirigem um organismo para fins particulares. “Quando Freud usa 
o termo, ele não  se refere aos complexos padrões de comportamento herdados dos animais inferiores, mas seus 
equivalentes nas pessoas.” Analise as afirmativas sobre os instintos descritos por Freud: 
I - Freud em geral se referia aos aspectos físicos dos instintos como necessidade: seus aspectos mentais podem ser 
comumente denominados desejos. 
II - Os instintos são propulsoras que incitam as pessoas à ação. 
III - Os instintos predetermina uma ação. 
Assinale 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 incorretas. 
 
18 - Jung descobriu que cada individuo pode ser caracterizado como sendo primeiramente orientado ou para seu 
interior ou para o exterior e identificou quatro funções psicológicas fundamentais que podem ser experienciadas 
tanto de uma maneira introvertida quanto extrovertida. Assinale alternativa que corresponde a estas funções 
citadas: 
a) Pensamento, sentimento, sensação e intuição. 
b) Fonte, Finalidade, pressão e objeto. 
c) Pensamento, cognição, emoção e instinto. 
d) Pulsão, Instinto, Cognição e Comportamento. 
 
19 - Para se compreender a passagem das varias regiões eidéticas, da região mundo, para a região consciência  
deve-se levar em conta uma operação muito especial que Hussel denomina de epoquê ou redução 
fenomenológica. Analise as afirmativas abaixo sobre esta operação: 
I - A redução ou epoquê é a operação pela qual a existência efetiva do mundo exterior é posta entre parênteses, 
para que a investigação se ocupe apenas com as operações realizadas pela consciência. 
II - Hussel distingue dois níveis ou momentos da redução. No primeiro, a redução consiste em busca o significado 
ideal e não empírico dos elementos empíricos. 
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III - Segundo Hussel, toda ciência deve ser antecedida por uma investigação eidética que defina a essência ou 
estrutura necessária do objeto a ser estudado. 
Assinale 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. 
 
20 - A terapia Comportamental tem como fundamento o Behaviorismo Radical e a Analise Experimental do 
Comportamento. Desta forma assinale alternativa que não corresponde a terapia comportamental: 
a) A objetividade e a diretividade caracterizam o processo da terapia comportamental. 
b) A terapia comportamental visa a alteração das contingência comportamentais do cliente. 
c) O objetivo primordial da prática terapêutica comportamentalista é o de proporcionar a melhoria da qualidade de vida 
do terapeutizando usando, para isto a Analise Funcional de Contingências. 
d) O objetivo primordial da prática terapêutica comportamentalista é o de proporcionar a melhoria da qualidade de vida 
do terapeutizando usando, para isto o Psicodrama.  
 
21 - Segundo a Lei 8.080 A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 
condições indispensáveis ao seu pleno exercício, analise as afirmativas abaixo: 
I - O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que 
visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem 
acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 
II - O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. 
III - 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. 
Assinale 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. 
 
22 - O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema 
Único de Saúde (SUS). Segundo o Sistema único de saúde assinale alternativa correta: 
a) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar. 
b) A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS). 
c) Apenas iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS). 
d) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar. Porém não 
necessita obedecer ao principio da universalidade. 
 
23 - Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde 
que lhes correspondam. Analise as afirmativas abaixo segundo a Lei 8.080 do Sistema Único de Saúde: 
I - Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única, e os respectivos atos 
constitutivos disporão sobre sua observância. 
II - No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS), poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e 
articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde. 
III - Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da multidirecional, e os respectivos 
atos constitutivos disporão sobre sua observância. 
Assinale 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. 
 
24 - Do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena segundo a Lei 8.080 do Sistema Único da Saúde analise as 
afirmativas abaixo: 
I - Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 
II - Dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos 
povos indígenas e o modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena, que se deve pautar por uma 
abordagem diferenciada e global, contemplando os aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, 
habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação sanitária e integração institucional. 
III - O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá ser, como o SUS, centralizado, hierarquizado e 
regionalizado. 
Assinale alternativa correta: 
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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.  
 
25 - Ao tempo em que aperfeiçoa a gestão do SUS, NOB – SUS Norma Operacional Básica do Sistema Único da 
Saúde aponta para uma reordenação do modelo de atenção à saúde: Analise as afirmativas que corresponde a 
esta reordenação: 
I - Dos instrumentos gerenciais para que municípios e estados superem o papel exclusivo de prestadores de 
serviços e assumam seus respectivos papéis de gestores do SUS. 
II - Dos mecanismos e fluxos de financiamento, reduzindo progressiva e continuamente a remuneração por 
produção de serviços e ampliando as transferências de caráter global, fundo a fundo, com base em programações 
ascendentes, pactuadas e integradas. 
III - Da prática do acompanhamento, controle e avaliação no SUS, superando os mecanismos tradicionais, 
centrados no faturamento de serviços produzidos, e valorizando os resultados advindos de programações com 
critérios epidemiológicos e desempenho com qualidade. 
Assinale 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. 

 
26 - 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. 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. Assim de acordo 
com o Código de Ética profissional do psicólogo analise as afirmativas abaixo: 
I - O Código de Ética pautou-se pelo princípio geral de aproximar-se mais de um instrumento de reflexão do que 
de um conjunto de normas a serem seguidas pelo psicólogo. 
II - Valorizar os princípios fundamentais como grandes eixos que devem orientar a relação do psicólogo com a 
sociedade, a profissão, as entidades profissionais e a ciência, pois esses eixos atravessam todas as práticas e estas 
demandam uma contínua reflexão sobre o contexto social e institucional.  
III - 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. 
Assinale 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. 

 
27 - Segundo o Código de Ética do Profissional de Psicologia, ao psicólogo é vedado: 
I - Praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade ou opressão. 
II - Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a qualquer 
tipo de preconceito, quando do exercício de suas funções profissionais. 
III - Utilizar ou favorecer o uso de conhecimento e a utilização de práticas psicológicas como instrumentos de 
castigo, tortura ou qualquer forma de violência. 
Assinale 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. 

 
28 - Sobre o a quebra de sigilo o psicólogo devera seguir as seguintes medidas: 
I - Em caso de quebra do sigilo deste artigo, o psicólogo deverá restringir-se a prestar as informações 
estritamente necessárias. 
II - Quando requisitado a depor em juízo, o psicólogo poderá prestar informações, considerando o previsto no 
Código de ética.  
III - Nos documentos que embasam as atividades em equipe multiprofissional, o psicólogo registrará apenas as 
informações necessárias para o cumprimento dos objetivos do trabalho. 
Assinale alternativa correta: 
a) Apenas afirmativas I e II estão corretas. 






 7

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 - Segundo o Código de Ética do Profissional de Psicologia, ao psicólogo é vedado: 
I - Praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade ou opressão. 
II - Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a qualquer 
tipo de preconceito, quando do exercício de suas funções profissionais. 
III - Utilizar ou favorecer o uso de conhecimento e a utilização de práticas psicológicas como instrumentos de 
castigo, tortura ou qualquer forma de violência. 
Assinale 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. 

 
30 - Em caso de interrupção do trabalho do psicólogo, por quaisquer motivos, ele deverá zelar pelo destino dos 
seus arquivos confidenciais: 
I - Em caso de demissão ou exoneração, o psicólogo deverá repassar todo o material ao psicólogo que vier a 
substituí-lo, ou lacrá-lo para posterior utilização pelo psicólogo substituto. 
II - Com saída do profissional independente do motivo de uma organizaçao, é dever do mesmo levar para casa 
todos os documentos e entregar somente o que achar que não lhe comprometerá. 
III - Em caso de extinção do serviço de Psicologia, o psicólogo responsável informará ao Conselho Regional de 
Psicologia, que providenciará a destinação dos arquivos confidenciais. 
Assinale 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. 
 







