
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
            
 
 
 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 3 (três) horas de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, 

deverá assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá trinta questões de múltipla escolha, avaliadas na escala de 00 a 100; 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse 

caso será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o 

material recebido no início da prova; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
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O Padeiro 
Rubem Braga 

  
  Levanto cedo, faço minhas abluções, ponho a chaleira no fogo para fazer café e abro a porta do 
apartamento – mas não encontro o pão costumeiro. No mesmo instante me lembro de ter lido alguma coisa nos 
jornais da véspera sobre a “greve do pão dormido”. De resto não é bem uma greve, é um lockout, greve dos 
patrões, que suspenderam o trabalho noturno; acham que obrigando o povo a tomar o seu café de manhã com 
pão dormido conseguirão não sei bem o que do governo. 
 Está bem. Tomo meu café com pão dormido, que não é tão ruim assim. E enquanto tomo café vou me 
lembrando de um homem modesto que conheci antigamente. Quando vinha deixar pão à porta do apartamento 
ele apertava a campainha, mas, para não incomodar os moradores, avisava gritando: 
 – Não é ninguém, é o padeiro! 
 Interroguei-o uma vez: como tivera a idéia de gritar aquilo? 
 “Então você não é ninguém?” 
 Ele abriu um sorriso largo. Explicou que aprendera aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe acontecera bater 
a campainha de uma casa e ser atendido por uma empregada ou outra pessoa qualquer, e ouvir uma voz que 
vinha lá de dentro perguntando quem era; e ouvir a pessoa que o atendera dizer para dentro: “não é ninguém, 
não senhora, é o padeiro”. Assim ficara sabendo que não era ninguém... 
 Ele me contou isso sem mágoa nenhuma, e se despediu ainda sorrindo. Eu não quis detê-lo para 
___________ que estava falando com um colega, ainda menos importante. Naquele tempo eu também, como os 
padeiros, fazia trabalho noturno. Era pela madrugada que deixava a redação do jornal, ____________ sempre 
depois de uma passagem pela oficina – e muitas vezes saía já levando na mão um dos primeiros exemplares 
rodados, o jornal ainda quentinho da máquina, como pão saído do forno. 
 Ah, eu era rapaz, eu era rapaz naquele tempo! E às vezes me julgava importante porque no jornal que 
levava para casa, além de ____________ ou notas que eu escrevera sem assinar, ia uma crônica ou artigo com o 
meu nome. O jornal e o pão estariam bem cedinho na porta de cada lar; e dentro do meu coração eu recebi a 
lição de humildade daquele homem entre todos útil e entre todos alegre; “não é ninguém, é só o padeiro!” 
 E assobiava pelas escadas. 

Ai de ti, Copacabana. 6. Ed. Rio de Janeiro, Record, 1981. P. 36-7. 
  
01 - Assinale a alternativa em que as palavras que preenchem as lacunas do texto estão corretamente escritas: 
a) esplicar – quase – reportajens.     c) explicar – quase – reportagens. 
b) explicar – quaze – reportagens.      d) esplicar – quaze – reportajens. 
 
02 - Analise as afirmativas quanto à acentuação gráfica e assinale a incorreta: 
a) As oxítonas café e você são acentuadas porque terminam em e. 
b) As palavras véspera, máquina e crônica são proparoxítonas. 
c) Os monossílabos lá e só são acentuados porque são tônicos e terminados em a e o. 
d) As palavras idéia e saía obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. 
 
03 - Quanto ao plural dos substantivos analise as afirmativas: 
I – Pão e mão para formar o plural basta acrescentar simplesmente um s à forma singular. 
II – Os substantivos povo e forno sofrem metafonia quando se pluralizam, mudando o o fechado para o o aberto. 
III – O plural no diminutivo de jornal e lar de acordo com a norma culta são jornalzinhos e larzinhos. 
IV – Os substantivos terminados em r (lar) e z (rapaz) formam o plural acrescentando es ao singular. 
Assinale a alternativa correta: 
a) apenas I e II estão corretas.     c) apenas II e IV estão corretas. 
b) apenas III e IV estão corretas.     d) apenas I e III estão corretas. 
 
04 - Em “Quando vinha deixar pão à porta do apartamento ele apertava a campainha, mas, para não incomodar 
os moradores, avisava gritando:” (2º parágrafo) 
Os termos sublinhados são recursos de coesão textual cuja função é assinalar relações de sentido de: 
a) tempo e oposição.      c) causa e tempo. 
b) tempo e conseqüência.      d) conseqüência e adição de argumentos. 
 
05 - Analise as afirmativas: 
I - Há duas maneiras de escrever assobiava e assoviava ambas aceitas pela norma culta. 
II - Ablução no texto significa lavagem de todo o corpo ou de parte dele. (1º parágrafo). 
III - Em “Ele me contou isso sem mágoa nenhuma, e se despediu ainda sorrindo”... (6º parágrafo). A virgula 
pode ser eliminada porque as orações coordenadas têm o mesmo sujeito. 
Assinale a alternativa correta: 
a) apenas I e II estão corretas. 
b) apenas II e III estão corretas. 
c) apenas I e III estão corretas. 
d) I – II e III estão corretas. 
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06 - Analise as afirmações sobre o texto. Assinale (V) se forem verdadeiras e (F) se falsas: 
(    ) O padeiro gritava que não era ninguém com a finalidade de não incomodar as pessoas. 
(   ) Esse auto rebaixamento na sociedade por parte do padeiro lhe causava tristeza e constrangimento. 
(   ) O fato de não se considerar uma pessoa não foi idéia do próprio padeiro, mas sim de outros profissionais tão 
desvalorizados quanto ele. Empregada doméstica. 
(    ) O narrador ao se comparar com o padeiro se considera mais importante que ele. 
(   ) O narrador com a fala do padeiro sofreu uma profunda transformação – tornou-se mais humilde. 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta, de cima para baixo: 
a) V – V – F – V – F.      c) F – F – V – V – F. 
b) V – F – V – F – V.      d) F – V – F – V – V. 
 
07 - Uma certa pessoa aplicou R$ 7500,00 à taxa de 15% de juro ao ano. Qual será o juro obtido ao fim de 40 
dias, sob o regime de juros simples? Dados = 1 ano igual a 365 dias 
a) R$ 125,28       c) R$ 130,65 
b) R$ 128,00       d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
08 - As bases de um trapézio medem 20 cm e 5,6 cm. Se a medida de cada um dos outros lados é 12 cm, qual será 
a área do trapézio? 
a) 112,68 cm       c) 122,88 cm 
b) 118,58 cm       d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 

09 - Existe um número positivo para o qual a expressão 2( 2) 4x x− + − é igual a 40. Determine esse número: 

a) 8        c) 5 
b) 6        d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - Encontre o valor de x  e y  na figura a seguir:  

a) x ≅ 15,01 e y = 36 

b) x ≅ 15,10 e y = 36 

c) x ≅ 15 e y = 26  

d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 
11 - Até parece que estamos voltando à “idade da pedra”, um técnico a serviço da COPEL foi baleado no dia 
10/08 ao tentar fazer o “corte” de energia elétrica em uma residência. Segundo relatos, anteriormente outro 
funcionário havia ido ao local para cumprir a mesma ordem, porém desistiu depois de ser ameaçado pelo 
morador. Em que cidade ocorreu estes fatos? 
a) Campo Largo.       c) Palmeira. 
b) Ipiranga.       d) Ponta Grossa. 
 
12 - Em decorrência de qual conflito armado o atual Município de Mandaguari deixou de se chamar “Lovat”? 
a) 1ª (primeira) Guerra Mundial.     c) Guerra do Contestado. 
b) 2ª (segunda) Guerra Mundial.     d) Guerra do Paraguai. 
 
13 - Na gestão de qual prefeito ocorreu a demolição da “Praça Independência”? 
a) Élio Duarte Dias.      c) João Ernesto Ferreira. 
b) Jair Alípio Costa.       d) Manoel Donha Sanches. 
 
14 - Todas as alternativas abaixo apresentam pessoas que não podem se candidatar a cargos eletivos, EXCETO: 
a) O cônjuge, parente ou afim de um detentor de cargo no Poder Executivo. 
b) Os analfabetos. 
c) Os filiados com apenas 1 (um) ano de filiação a um partido político. 
d) Os inalistáveis. 
 
15 - Sobre a Lei 8.080 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços do mesmo: 
a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 
exercício. 
b) O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. 
c) Esta lei 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. 
d) 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. 
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16 - São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS segundo a Lei 8.080: 
I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 
II - a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social. 
III - 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. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
17 - À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:  
I - promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde. 
II - acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS). 
III - prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
18 - Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de 
profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e 
recuperação da saúde. Assinale alternativa que corresponde com o serviço privado no Sistema Único de Saúde: 
a) A assistência à saúde é livre apenas iniciativa filantrópica. 
b) Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas 
pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto às condições para seu funcionamento. 
c) É autorizado a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde. 
d) Para a execução dos serviços privados é dispensável a autorização do órgão de direção nacional do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 
 
19 - Analise o seguinte discurso: 
Se as coisas giram por rotação da agricultura ou níveis considerados de acordo com todas as coisas; refiro-me a 
um documento anterior onde fiz algumas observações que eram fatos comprovados e existe um outro que se 
refere à minha filha que tem uma orelha direita lobulada sendo seu nome Mary Lou. Grande parte da abstração 
ficou por dizer e fazer neste produtos xarope de leite, e outros, devido à economia, diferenças, subsídio, falência, 
ferramenta, prédio, apólices, título nacionais, golpes em fundação, tempo, comércio, governo ao nível de 
rompimentos e fusíveis na eletrônica todos os estados não necessariamente factuados. 
Isoladamente, as palavras e locuções fazem sentido, mas elas não tem significados umas em relação às outras. A 
justaposição de palavras e locuções não relacionadas e as associações idiossincráticas de palavras ( as vezes 
denominadas “salada de palavras”) caracterizadas a escrita e o discurso:  
a) Bipolar. 
b) Esquizofrênico. 
c) Borderline. 
d) Histriônico. 
 
20 - Quando os traços de personalidade tornam-se tão inflexíveis e inadaptativos que prejudicam 
significativamente a capacidade de funcionamento do individuo, eles são chamados de transtornos de 
personalidade. Analise as afirmativas acerca do transtorno de personalidade: 
I - As pessoas com transtornos de personalidade experimentam o mundo e a si mesmas de modos que lhes são 
muito penosos e/ou que prejudicam sua capacidade de adaptar-se a vida diária. 
II - As emoções, os pensamentos e os comportamentos particulares experimentados pelo individuo variam de 
acordo com o transtorno especifico da personalidade. 
III - Os transtornos de personalidade constituem modos imaturos e inadequados de enfrentar o estresse ou 
resolver os problemas. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
21 - Quando é pedido para descrever a personalidade de uma pessoa, geralmente o psicólogo utiliza palavras que 
descrevem traços de personalidades: Assinale alternativa que define o conceito de Personalidade: 
a) A personalidade pode ser definida como os padrões distintivos e característicos de pensamentos, emoção e 
comportamento que definem o estilo pessoal de interação de uma pessoa com o ambiente físico e social. 
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b) A personalidade pode ser definida como os padrões estereotipados e característicos de pensamentos, emoção e 
comportamento que definem o estilo pessoal de interação de uma pessoa com o ambiente físico e social. 
c) A personalidade é definida restritamente como um conjunto de comportamentos adaptativos. 
d) A personalidade é impossível de ser definida. 
 
22 - Em relação a teoria de Vygotski é correto afirmar que: 
I - A linguagem intervém no processo de desenvolvimento intelectual da criança praticamente já desde o 
nascimento. 
II - O processo de formação de pensamento é despertado e acentuado pela vida social e pela constante 
comunicação que se estabelece entre crianças e adultos a qual permite a assimilação da experiência de muitas 
gerações. 
III - O desenvolvimento e a aprendizagem são processos opostos, de modo que quanto maior a aprendizagem 
menor o desenvolvimento.  
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) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
23 - Sobre o Behaviorismo de J. Watson ( 1878-1958) e Skinner (1904-1990) é correto afirmar: 
I - O Behaviorismo é o estudo do comportamento. Watson, é o promotor do estudo cientifico do comportamento 
animal e humano que pretende ser o mais objetivo possível. 
II - Os trabalhos de Skinner situam-se no prolongamento dos estudos de Vygotski e de Watson, além de ampliar 
o conceito de condicionamento pela ação operante do sujeito sobre o estabelecimento dos vínculos entre estímulo 
e resposta comportamental. 
III - Skinner é o promotor do estudo cientifico do comportamento animal e humano que pretende ser o menos 
objetivo possível. 
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) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
24 - A Prática Clínica em psicologia aliada à pesquisa deu às técnicas projetivas um lugar de destaque e de 
respeito na área da avaliação psicológica. A partir da herança deixada pela psicanálise, entrou em destaque a 
valorização das vicissitudes subjetivas, trazendo de vez para discussão e reflexão no campo do estudo psicológico 
os aspectos afetivos e emocionais do ser humano. Diante desta afirmativa é correto afirmar que: 
a) A partir de então, o tempo se encarregou de legitimar as técnicas projetivas como importantes recursos de acesso a 
aspectos intrínsecos do sujeito, permitindo que estes fossem examinados com considerável vantagem temporal em 
relação a outros tipos de técnicas. 
b) A técnica projetiva se tornou o grande diferencial, podendo estes substituir todos os outros componentes dinâmicos e 
subjetivos. 
c) A psicologia vem crescendo e conquistando o seu espaço apenas para adaptar-se aos critérios da comunidade. 
d) O psicólogo não necessita acompanhar as transformações sociais, pois isto não se reflete significativamente no 
indivíduo. 
 
25 - Sobre a teoria dos Instintos desenvolvida por Freud assinale alternativa incorreta: 
a) O poder do Id expressa o propósito da vida do organismo do indivíduo. Isto consiste na satisfação de suas 
necessidades inatas. 
b) As forças que presumimos existir por trás das tensões causadas pelas necessidades do id são chamadas de instintos. 
c) Eros é o instinto destrutivo. 
d) O instinto destrutivo tem como objetivo final levar o que é vivo a um estado inorgânico. 
   
26 - As pessoas que experimentam episódios agudos de esquizofrenia, muitas vezes relatam que o mundo parece 
diferente. As perturbações de percepção mais intensas são denominadas:  
a) Delírio 
b) Embotamento 
c) Alucinação 
d) Paranóide 
 
27 - Para terapia Cognitivo Comportamental considera que o nível mais alta da cognição é a consciência, um 
estado de atenção no qual decisões podem ser tomada racionalmente. A atenção consciente nos permite: Assinale 
alternativa incorreta: 
a) Monitorar e avaliar as interações com o meio ambiente. 
b) Ligar memórias passadas as experiências presentes. 
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c) Controlar e planejar ações futuras. 
d) Identificar o que está latente no inconsciente, ou seja, o id. 
 
28 - Segundo o Código de Ética do Psicólogo o mesmo é vedado: 
I - Praticar ou ser conivente com quaisquer ato que caracterizem negligencia discriminação, exploração, 
violência crueldade ou opressão. 
II - Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, 
teórica e tecnicamente. 
III - 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. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas I e II estão corretas. 
c) Apenas II e III estão corretas. 
d) I, II e III estão corretas. 
 
29 - Conforme o Código de Ética Profissional do Psicólogo, sobre a Publicidade Profissional é correto afirmar 
que: 
a) O Psicólogo utilizará dos meios de comunicação, no sentido de tornar conhecidos do grande público os recursos e 
conhecimentos técnico-cientificos da Psicologia. 
b) O Psicólogo, ao promover publicamente seus serviços, não informará com exatidão seu número de registro, suas 
habilitações e qualificações. 
c) Na divulgação por qualquer meio de comunicação social, o Psicólogo utilizará, em proveito próprio, o nome ou 
depoimento de pessoas ou instituições envolvidas. 
d) O psicólogo poderá divulgar serviços de forma inadequada, quer pelo meio utilizado, quer pelos conteúdos falsos, 
sensacionalistas, ou que firam os sentimentos da população. 
 
30 - Segundo o Código de Ética Profissional do Psicólogo assinale alternativa que corresponde a atribuição do 
Conselho Federal de Psicologia: 
I - Orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de psicologia. 
II - Elaborar e aprovar o Código de Ética Profissional de psicologia. 
III - Servir de órgão consultivo em matéria de psicologia. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 







