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

2 Você dispõe de 3 (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, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  

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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Gente desaparecida 
Cecília Meireles 

 
 Por que desaparecem tanta gente, todos os dias, em redor de nós? 
 Ouço pelo rádio as famílias, os amigos, os conhecidos que indagam, inquietos, que reclamam, descrevem, dão 
sinais, indicam pistas. Há desaparecidos de todas as idades e cores, e ambos os sexos, das mais variadas condições 
sociais; quem tiver notícias de seu paradeiro, é favor informar às pessoas aflitas que os procuram. 
 Mas quem vai saber o paradeiro da mocinha de blusa cor-de-rosa e saia amarela que, assim colorida, bateu asas 
sem se despedir dos parentes? Quem viu o menino de blusão verde e sapatos novos que saiu de casa pela tardinha e lá se 
foi andando – e irá andando enquanto tiver boas solas de sapatos – por muito que os pais inconsoláveis o estejam 
chorando e os vizinhos não possam entender tamanha ingratidão? Que foi feito da velhinha, um pouco desmemoriada, 
que saiu para a missa e depois entrou por um caminho desconhecido, com seu vestido cinzento, sua bolsinha de verniz e 
duas travessas no cabelo? 
 Há os desaparecidos recentes: de ontem, da semana passada, de há um mês ou dois. Assim mesmo recentes, 
não se encontram vestígios seus em parte alguma. Foram raptados? Ficaram debaixo do trem? Subiram para algum 
disco voador? Afogaram-se? Partiram para um secreto paraíso onde não querem ser importunados? Embarcaram para 
Citera? Quem sabe o que lhes aconteceu? 
 Mais comovente, porém, é a busca de desaparecidos antigos: “Procura-se uma conhecida que _____ três anos 
não se encontra...” Para onde foi a jovem Marília que _____ cinco anos disse que ia trabalhar no Rio de Janeiro?... Que 
é feito do rapaz moreno, com um sinal no queixo, que usava um cordãozinho de ouro com a imagem de São Jorge? 
 Todas essas pessoas e muitas outras estão sendo procuradas pacientemente, com anúncios pelos jornais e nas 
emissoras. Uma incansável busca. Gente de todos os Estados do Brasil, gente com vários compromissos: eram noivos, 
eram chefes de família, eram donas de casa... Gente miúda, que não se esperava fosse capaz de meter-se em aventuras: 
meninotas e rapazinhos em idade escolar; mocinhas que pareciam tímidas, moços ainda sem emprego... 
 Pois desapareceram. Para onde foram? Isso é o que se deseja saber. Não quiseram mais nada com pai nem mãe, 
avós nem irmãos, casa, comida, sono, afeto – nada. Desejaram sumir, sumiram. Ou foram arrastados violentamente e 
não tiveram forças para resistir. Talvez se sintam mais felizes. Talvez estejam arrependidos e envergonhados. Talvez 
não existam mais. Pode ser que um dia voltem... Pode ser que, por enquanto, estejam dando a volta ao mundo num 
veleiro imaginário... Pode ser que estejam cansados. Pode ser que não se cansem jamais... Enquanto não regressam, boa 
viagem, senhores desaparecidos! Se não regressarem, boa viagem, também! 
 Mas os afetos vigilantes continuam, inconformados, a recordar os ausentes – todos os dias novos, todos os dias 
mais numerosos – e, por humildes lugares, famílias tristes cultivam longos canteiros de saudades.  
 

(MEIRELES, Cecília. Escolha seu sonho. 3. ed. Rio de Janeiro, Record, 1968. p. 47-9.) 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do 5º parágrafo: 
a) faz e à.     c) haviam e haviam. 
b) há e há.     d) fazem e há. 
 
02 - Quanto à acentuação gráfica das palavras do texto analise as afirmativas: 
I - As palavras rádio, famílias e anúncios são paroxítonas e são acentuadas porque terminam em ditongo. 
II - As palavras paraíso e miúdas são acentuadas porque o i e o u são tônicos do hiato. 
III - As palavras vestígios e tímidas obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) apenas I e II.     c) apenas I e III. 
b) apenas II e III.     d) todas as afirmativas estão corretas. 
 
03 - Em “Enquanto não regressam, boa viagem, senhores desaparecidos! Se não regressarem, boa viagem 
também!” (7º parágrafo). 
Assinale a alternativa em que estão corretamente identificadas as relações de sentido estabelecidas na frase pelos 
elementos coesivos em destaque: 
a) conseqüência e tempo.    c) tempo e condição. 
b) causa e efeito.     d) conclusão e concessão. 
 
04 - Analise a possibilidade de substituir algumas palavras do texto: 
I - colorido (3º parágrafo) - corado. 
II - capaz (6º parágrafo) - destemido. 
III - imaginário (7º parágrafo) - quimérico. 
Quais das palavras não causariam problemas de significado no período original? 
a) apenas I e II.     c) apenas I e III. 
b) apenas II e III.     d) I, II e III. 
 
05 - Assinale a alternativa que classifica corretamente o termo grifado em: “Mas quem vai saber o paradeiro da 
mocinha de blusa cor-de-rosa e saia amarela”: 
a) objeto indireto.    c) sujeito simples. 
b) objeto direto.     d) núcleo do predicado. 
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06 - Assinale a alternativa em que a oração é sem sujeito: 
a) Há desaparecidos de todas idades e cores.  c) Quem sabe o que lhes aconteceu? 
b) Bateu asas sem se despedir dos parentes?   d) Isso é o que se deseja saber. 
 
07 - Assinale a alternativa que traz a idéia central do texto: 
a) A ingratidão dos que desaparecem. 
b) A saudade que os desaparecidos deixam. 
c) O mistério que envolve o desaparecimento de pessoas. 
d) O grande número de pessoas que desaparecem. 

 
08 - A lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação 
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Segundo esta lei podemos afirmar que: 
a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o próprio cidadão prover as condições indispensáveis ao 
seu pleno exercício. 
b) O dever do cidadão brasileiro é de garantir a saúde formulando e executando políticas econômicas e sociais que 
visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e não estabelecendo condições que assegurem acesso 
universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 
c) São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS: a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e 
determinantes da saúde; a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a 
observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei; 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. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
09 - 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 alguns princípios. Assinale a alternativa que afirme corretamente pelo 
menos quatro dos princípios dos SUS: 
a) Universalidade, integralidade de assistência, preservação da autonomia e igualdade da assistência à saúde. 
b) Direito à informação, desintegração em nível executivo das ações de saúde, utilização da epidemiologia e 
participação da comunidade. 
c) Centralização, desintegração em nível executivo das ações de saúde, conjugação dos recursos financeiros, 
tecnológicos, materiais e humanos e capacidade de resolução dos serviços. 
d) Organização dos serviços públicos, restringir informações inerentes, universalidade e preservação da autonomia. 
 
10 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) O Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS/AMUNPAR é uma Associação entre os 28 Municípios da Região 
Noroeste que compõem a Associação dos Municípios do Noroeste do Paraná, visando assegurar ações e serviços de 
saúde à população, com eficiência e eficácia, atendendo os municípios da universalidade, integralidade, racionalizando 
recursos, evitando desperdícios e a duplicidade de serviços, e abrange uma população de 252.820 habitantes.  
b) Segundo o Regimento Interno que regulamenta as atividades e atribuições do Consórcio Intermunicipal de 
Saúde/AMUNPAR – CIS/AMUNPAR, os membros da Unidade Gestora de Transferências e Comissão de Ética e 
Controle de Qualidade e o Controle Interno não poderão ser substituídos, a critério do Coordenador Geral e do 
Presidente do Consórcio, respectivamente.  
c) De acordo com a emenda constitucional 29, “dos recursos da União apurados nos termos deste artigo, quinze por 
cento, no mínimo, serão aplicados nos Municípios, segundo o critério populacional, em ações e serviços básicos de 
saúde, na forma da lei." 
d) O Consórcio Intermunicipal de Saúde – CIS/AMUNPAR tem a seguinte estrutura básica: I - Conselho Diretor de 
Prefeitos; II - Conselho Técnico (Fiscal); III - Secretaria Executiva. 
 
11 - Assinale a alternativa 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 e dá outras 
providência é: 
a) NOB SUS -96. 
b) Emenda 29. 
c) Lei 8142 de 28 de dezembro de 1990. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

12 - Conforme a Norma Operacional da Assistência à Saúde / SUS 01/02, no capítulo II, da regionalização, é 
necessário definir alguns conceitos-chaves para a organização da assistência no âmbito estadual, que deverão ser 
observados no Plano Diretor de Regionalização. Sobre este assunto podemos afirmar alguns conceitos-chave: 
I - Região de Saúde - Base territorial de planejamento da atenção à saúde, não necessariamente coincidente com 
a divisão administrativa do estado, a ser definida pela Secretaria Estadual de Saúde, de acordo com as 
especificidades e estratégias de regionalização da saúde em cada estado, considerando as características 
demográficas, socioeconômicas, geográficas, sanitárias, epidemiológicas, oferta de serviços, relações entre 
municípios, entre outras. Dependendo do modelo de regionalização adotado, um estado pode se dividir em 
macrorregiões, regiões e/ou microrregiões de saúde. Por sua vez, a menor base territorial de planejamento 
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regionalizado, seja uma região ou uma microrregião de saúde, pode compreender um ou mais módulos 
assistenciais.  
II - Módulo Assistencial - módulo territorial com resolubilidade correspondente ao primeiro nível de referência, 
definida no Item 8 - Capítulo I desta Norma, constituído por um ou mais municípios, com área de abrangência 
mínima a ser estabelecida para cada Unidade da Federação, em regulamentação específica características. 
III - Município-sede do módulo assistencial (GPSM ou GPAB-A) - município existente em um módulo 
assistencial que apresente a capacidade de ofertar a totalidade dos serviços de que trata o Item 8 - Capítulo I, 
correspondente ao primeiro nível de referência intermunicipal, com suficiência, para sua população e para a 
população de outros municípios a ele adscritos.  
IV - Município-pólo (GPSM ou GPAB-A) - município que, de acordo com a definição da estratégia de 
regionalização de cada estado, apresente papel de referência para outros municípios, em qualquer nível de 
atenção.  
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I, II e IV.    c) Apenas II, III, IV e V. 
b) Apenas I, III e IV.     d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
13 - Quando percorre-se o caminho de inserção do psicólogo na área da saúde, torna-se imprescindível entender 
sobre políticas públicas no país. Sobre a atuação do psicólogo na saúde, assinale a alternativa CORRETA: 
a) O modelo clínico assistencialista, também chamado modelo “médico centrado” é o único capaz de reger boas ações 
de saúde, sejam estas desenvolvidas nas unidades básicas de saúde ou em hospitais. 
b) A atuação do psicólogo, nas diversas áreas existentes, deve ser pautada sempre no indivíduo, usando o 
comportamento animal para fins de pesquisa e correlação. 
c) O psicólogo que se propõe atuar no campo da saúde pública deve possuir conhecimentos relacionados a psicologia 
clínica e psicologia social comunitária, além de conhecer as políticas públicas vigentes no país.  
d) A psicologia da saúde ainda é uma área pouco estudada, visto que as ações e os equipamentos de saúde existentes no 
país agregam apenas o trabalho de médicos, enfermeiros e agentes de saúde. 
 
14 - De acordo com o Sistema Único de Saúde – SUS, na perspectiva dos Artigos 08 ao 12, marque o que for 
CORRETO: 
a) As ações e serviços de saúde executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da 
iniciativa privada, serão organizados de forma centralizada, no âmbito na União, e hierarquizada em níveis de 
complexidade crescente. 
b) Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas 
pelos ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil. 
c) Cada município não poderá desenvolver, em conjunto com outro município, nenhum consórcio para a execução das 
ações e serviços de saúde que lhe correspondam. 
d) O Sistema Único de Saúde, sendo exercido nas esferas de governo nos âmbitos União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, impõe critério de renda à população para o atendimento voltado a cobertura total das ações de saúde. 
 
15 - Das atribuições e competências do Sistema Único de Saúde – SUS, pode-se AFIRMAR que: 
a) Cabe à direção estadual do SUS coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de vigilância 
epidemiológica, de vigilância sanitária, de alimentação e nutrição, e de saúde do trabalhador. 
b) Compete à direção municipal do SUS identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos 
de alta complexidade, de referência estadual e regional. 
c) É de responsabilidade da direção estadual formar consórcios administrativos intermunicipais. 
d) A direção nacional do SUS não pode formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição, bem como 
participar na formulação e na implementação das políticas. 
 
16 - Entendendo a psicologia numa dimensão histórico-social, é possível visualizar a sua constituição em ciência e 
seus debates atuais no interior das relações sociais desenvolvidas pelos homens. Sobre esta perspectiva, o 
CORRETO é afirmar que: 
a) A psicologia, por muito tempo, foi tema da filosofia. No entanto, para tratarmos a psicologia enquanto ciência temos 
que ignorar sua história de relação com a filosofia, pois para compreendermos o homem atual basta observamos seus 
comportamentos e atitudes.  
b) A psicologia é constituida à medida que os homens vão construindo a si e seu mundo. O homem, sendo personagem 
principal desse processo de desenvolvimento do pensamento, cria idéias e acaba sendo transformado por essas idéias. 
c) A psicologia, através de métodos científicos, estuda o comportamento humano, tanto o comportamento manifesto, 
como as atividades concomitantes como o sentir, perceber, pensar. Seja na descrição ou mensuração deste 
comportamento, a Psicologia não se vincula a outras ciências na construção de seu conhecimento. 
d) Para emergir enquanto ciência, houve a necessidade da psicologia reconhecer a instância individual e subjetiva do 
homem na sociedade. Portanto, inicialmente não foi possível utilizar-se de métodos padronizados e mensuráveis. 
 
17 - Avaliação, em Psicologia, refere-se à coleta e interpretação de informações psicológicas, resultantes de um 
conjunto de procedimentos confiáveis que permitam ao profissional julgar um comportamento. É uma função 
privativa do Psicólogo e como tal se encontra definida na Lei 4119 de 27/08/62 (letra “a”, do parágrafo 1 do 
artigo 13). Sobre esse assunto, marque a alternativa CORRETA: 
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a) São considerados como procedimentos de avaliação confiáveis aqueles que apresentem alto grau de precisão e de 
validade. Entenda-se por precisão o grau de consistência do instrumento e por validade o tempo em que aquele 
conteúdo será útil para o indivíduo avaliado. 
b) Os testes ou escalas de desenvolvimento procuram avaliar o processo evolutivo do comportamento humano apenas 
nos aspectos social e mental. 
c) Os testes de inteligência procuram obter uma medida exata do desempenho intelectual do indivíduo. Por isso, são os 
testes de maior validade, sendo usado em processos seletivos educacionais e organizacionais. 
d) Os testes de aptidões avaliam um conjunto de características sintomáticas da habilidade com que um sujeito pode 
adquirir conhecimentos, dotes, destrezas. Permitem construir um perfil que revela aspectos fortes e fracos da capacidade 
de desempenho de um indivíduo em certas tarefas. 
 
18 - Recentemente, o cinema internacional apresentou um filme que retratou a superação de uma bailarina que, 
ao buscar a perfeição e admiração pública, revelava para si mesma momentos de solidão e assombro 
denunciados por uma parte psicótica de sua personalidade. Sobre essa psicopatologia, assinale o que for 
CORRETO: 
a) O termo “psicose” não tem uma clara e definida precisão conceitual e clínica, pois a psicologia como ciência não é 
habilitada para tratar pacientes com este quadro clínico. 
b) Como quadro psicopatológico clássico, a psicose é um estado psíquico no qual não há perda de contato com a 
realidade, embora nos períodos de crises mais intensos podem ocorrer alucinações e delírios.  
c) As psicoses, propriamente ditas, implicam um processo deteriorante das funções do ego, a tal ponto que haja, em 
graus variáveis, algum sério prejuízo de contato com a realidade. 
d) Condições psicóticas constituem o quadro mais grave desta psicopatologia, pois os pacientes são desadaptados, não 
possuem contato com a realidade e apresentam constantes estados de regressão. 
 
19 - Muitos pais relacionam-se com seus filhos através de uma via única, que funciona como um despejo de 
palavras, atribuindo-lhes rótulos com significantes a serem copiados, designando lugares a serem ocupados, 
expectativas a serem preenchidas e determinando papéis a serem cumpridos ao longo da vida. Diante do exposto, 
assinale o que for CORRETO sobre terapia com a família: 
a) No contexto de uma família nuclear, a mãe ocupa apenas o papel de geradora da vida dos filhos, de sorte que já desde 
a fase da gestação, segundo modernos estudos, interage biológica e emocionalmente com seu filho ainda em estado 
fetal. 
b) O terapeuta de família, em sua prática clínica, não precisa ter conhecimento sobre as diversas configurações de 
famílias existentes, visto que o ideal é saber sobre a dinâmica psíquica inconsciente. 
c) O psicólogo da família deve encarar a esta como sendo uma produção coletiva, com identificações projetivas e 
introjetivas entre eles. 
d) O maior cuidado que o analista de família deve ter é o de não permitir que o tratamento concentre-se em um único 
paciente-emergente e, assim, transforme o processo em uma terapia individual, feito à margem dos demais familiares. 
 
20 - A partir da Constituição Federal de 1988 a assistência social, juntamente com a saúde e a previdência social, 
passou a constituir a base da seguridade social. Esse marco histórico instituiu o início da transformação da 
caridade, benesse e ajuda para a noção de direito e cidadania da assistência social, apontando para seu caráter 
de política pública. Sobre a psicologia social e suas práticas, é CORRETO afirmar que: 
a) Os sujeitos atendidos pela política da assistência social no país, além de lidar com o desamparo psíquico constitutivo, 
enfrentam, também, situações de privações. Cabe ao psicólogo, na construção de uma escuta clínica, levar em conta a 
especificidade destas pessoas e situações, interrogando os efeitos subjetivos e intersubjetivos desses desamparos. 
b) As pesquisas sobre a prática profissional dos psicanalistas nas políticas públicas são antigas e insólitas, pois alguns 
trabalhos foram propostos, anteriormente à Constituição e ao ECA, em instituições e abrigos para o atendimento às 
famílias, mas sem resultados satisfatórios. 
c) Os Programas e Serviços da Assistência Social Nacional, conforme documento do MDS, dividem-se em dois níveis: 
Proteção Social Básica e Proteção Social Especial. A atuação do psicólogo restringe-se à Proteção Social Básica. 
d) A problematização dos sentidos produzidos em relação à vulnerabilidade e o risco, a violação de direitos e o 
desemprego são campos de análises apenas do assistente social. 
 
21 - A AIDS é uma doença presente na sociedade e constitui um dos fatores que afeta grande número de pessoas. 
Continua sendo objeto de pesquisas e investigações por várias áreas da ciência, e a Psicologia tem contribuído no 
atendimento das pessoas com o vírus HIV, através de várias abordagens. Sobre essa problemática, marque a 
alternativa CORRETA: 
a) Em meados da década de 80, a AIDS configurou-se como uma das maiores pandemias do século XX transmitida por 
homossexuais, ameaçando a saúde pública e causando graves problemas sanitários e sociais às pessoas heterossexuais.  
b) A Psicanálise, através da terapia individual, consegue oferecer ao paciente com AIDS todo acolhimento, escuta e 
recursos do ego necessários para que ele, por si só, sobreviva na sociedade. 
c) O paciente com AIDS, nos períodos iniciais da descoberta da doença, pode apresentar ansiedade elevada, insônia, 
depressão e agitação. Neste sentido, torna-se crucial para sua melhora envolve-lo em terapia individual e em grupo, 
onde lhe será oferecido escuta terapêutica, acolhimento, participação e compartilhamento do mesmo sofrimento. 
d) Todo paciente com o vírus HIV apresentam transtornos psico-orgânicos, ou seja, apresentam quadro delirante 
persecutório (Paranóide), quadro maníaco e quadro psicótico agudo ou reativo. 
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22 - Sobre a Psicologia e a Saúde Pública, é CORRETO afirmar: 
a) A história da Psicologia mostra que sempre houve divergência entre a psicologia clínica e a saúde pública. 
Atualmente, identifica-se que o enfoque curativo oferecido pela primeira, traz maiores resultados e benefícios à 
população. 
b) Percebe-se que, dentro da saúde pública, o atendimento psicológico é acessível e o quadro operacional técnico nos 
equipamentos de saúde conta com um grande número de psicólogos. A população adoece pela falta de interesse em se 
consultar com este profissional. 
c) A Psicologia Comunitária é a que mais se aproxima das necessidades de um bom resultado em saúde pública, pois 
utiliza-se do enfoque preventivo para orientar a população a adquirir hábitos e comportamentos saudáveis, como não 
consumir álcool e drogas, praticar exercícios, ter cuidados com higiene pessoal, usar cinto de segurança. Todos estes 
fatores implicam responsabilidade individual, social e coletiva. 
d) A Psicologia Clínica oferece maior atenção ao indivíduo e à sua saúde mental, e não possui vinculação com a 
Psicologia Social. Portanto, torna-se mais eficaz na saúde pública, pois a mudança do comportamento humano é maior, 
ocorrendo assim a prevenção de doenças e psicopatologias. 
 
23 - De acordo com o Código de Ética do Psicólogo, este profissional, no relacionamento com profissionais não 
psicólogos, deverá: 
a) Encaminhar a profissionais ou entidades habilitados e qualificados demandas que extrapolem seu campo de atuação, 
bem como compartilhar somente informações relevantes para qualificar o serviço prestado, resguardando o caráter 
confidencial das comunicações. 
b) Encaminhar somente a profissionais psicólogos demandas que extrapolem seu campo de atuação, bem como 
resguardar qualquer tipo de informação, pois estas possuem caráter confidencial e não necessitam ser expressas para 
qualificar o serviço do psicólogo. 
c) O psicólogo clínico, em sua atuação, não deve compartilhar nenhum tipo de informação ou conteúdo a outros 
profissionais, mesmo que sua atuação seja em equipamentos públicos. Em contrapartida, o psicólogo social não precisa 
levar em consideração o sigilo profissional, visto trabalhar com grupos e comunidades. 
d) O psicólogo poderá intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por outro profissional, 
em qualquer situação, pois prevalece nesse comportamento o conhecimento e a prática do melhor. 
 
24 - Sobre a construção da moralidade na criança, destacando as noções de regras e justiça, marque a alternativa 
CERTA: 
a) A moralidade pode ser entendida como um conjunto de regras. Para o bom funcionamento da sociedade, basta apenas 
alguns indivíduos seguirem as regras morais e transmiti-las às crianças. 
b) No desenvolvimento moral de uma criança, é papel das instituições de ensino executarem ações com jogos e 
brincadeiras que abordem temas como roubo, mentira, cooperação e justiça. 
c) O senso de justiça só se desenvolve na proporção dos progressos da cooperação e do respeito mútuo. Primeiro, na 
cooperação entre as crianças, e depois, na adolescência, na cooperação entre os jovens e os adultos. A noção de justiça e 
respeito às regras é construída pelo indivíduo por meio de suas experiências, de suas interações com o mundo. 
d) A criança constrói a noção de regras por meio de quatro estágios: o primeiro, não se fala ainda em regras coletivas, é 
puramente motor e individual; o segundo, é o egocêntrico, onde a criança não consegue jogar ou brincar com outras 
crianças; no terceiro e quarto estágios ela começa a cooperar e codificar as regras. 
 
25 - Ao estudar a epistemologia da Psicologia, evoca-se o dilema dos paradigmas desta ciência. Sobre o tema, 
pode-se AFIRMAR que: 
a) A existência de escolas de pensamentos, divergentes entre si e sem nenhum corpo de ciência implícito de crenças 
metodológicas e teóricas, são próprias dos primórdios apenas das Ciências Sociais, e não da Psicologia. 
b) Karl Marx é um exemplo de “paradigma estático”, pois ao longo de sua obra teórica, pensou o social apenas pelo 
paradigma do trabalho. 
c) O conceito de paradigma não pode ser utilizado para uma interpretação mais sistemática da História da Psicologia. 
d) O conceito de paradigma em Psicologia foi e tem sido utilizado, quer para o diagnóstico do candidato mais forte ao 
status paradigmático, quer para o reconhecimento das matrizes conceituais do pensamento psicológico. 
 
26 - A Organização Mundial da Saúde classifica cronologicamente como idosos as pessoas com mais de 65 anos 
de idade em países desenvolvidos e com mais de 60 anos de idade em países em desenvolvimento. Sabe-se que a 
família, a sociedade e o Estado, tem o dever de amparar o idoso garantindo-lhe o direito à vida. Sobre os 
parâmetros de trabalho do psicólogo com a pessoa idosa nos equipamentos públicos, assinale o que for 
CORRETO:  
a) O trabalho nesta área deve envolver a implantação de serviços de atenção domiciliar, bem como a divulgação e 
informação sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS. 
b) É necessário que haja apoio no desenvolvimento de estudos e pesquisas sobre as famílias que acolhem os idosos, pois 
o desenvolvimento da velhice constitui um conhecimento obsoleto. 
c) O SUS é o único sistema público capaz de promover ações voltadas ao protagonismo, à qualidade de vida e à 
socialização do idoso. 
d) O atendimento ao idoso deve ser pautado na promoção de um envelhecimento saudável e integral, e não ativo, pois 
isto seria atuar mediante uma violação de direito da pessoa idosa. 
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27 - Sobre uma conduta prática do psicólogo dentro da Psicologia Institucional, podemos AFIRMAR que: 
a) Dada uma instituição, o psicólogo centra sua atenção na atividade humana em que ela tem lugar. A partir deste ponto, 
enquadra os sujeitos de acordo com a cultura e os modos de funcionamento daquele ambiente. 
b) O que caracteriza especificamente a psicologia institucional é um enquadramento particular da tarefa, sendo esta 
empreendida e compreendida em função da unidade, e não da totalidade da instituição. 
c) Em psicologia institucional, o psicólogo é um assessor ou consultor apenas no quadro hierárquico da instituição, pois 
em sua funcionalidade não é preciso possuir o distanciamento técnico das situações. 
d) O psicólogo deve saber que o motivo de uma consulta não é o problema, mas sim o sintoma do mesmo. A sua 
participação numa instituição promove ansiedades de tipos e graus diferentes e o manejo das resistências, contradições e 
ambigüidades forma parte de sua tarefa. 
 
28 - Sobre o Manual de Elaboração de Documentos Escritos produzidos pelo Psicólogo, marque a alternativa 
CORRETA: 
a) Trata-se de um manual norteador de toda comunicação feita por escrito produzida pelo psicólogo, a partir de qualquer 
atendimento realizado por este profissional, tendo ou não rigor científico. 
b) As modalidades de documentos contidos neste manual adotam como princípios norteadores as técnicas de linguagem 
escrita e os princípios técnicos apenas, pois os princípios éticos não são necessários em se tratando de relatórios. 
c) A Declaração e o Parecer Psicológico não são documentos decorrentes da Avaliação Psicológica. A Declaração visa 
informar a ocorrência de fatos ou situações objetivas relacionadas ao atendimento psicológico. Já o Parecer é um 
documento fundamentado e resumido sobre uma questão focal do campo psicológico cujo resultado pode ser indicativo 
ou conclusivo.  
d) O Relatório ou Laudo Psicológico é uma apresentação descritiva acerca de situações e/ou condições psicológicas e 
suas determinações históricas, sociais, políticas e culturais, pesquisadas no processo de avaliação psicológica. Não 
precisa ser subsidiado em dados colhidos e analisados à luz de um instrumento técnico. 
 
29 - Algumas teorias pertencentes à Psicologia consideram a Depressão como a grande neurose contemporânea. 
Dentro desta perspectiva, marque o que for CORRETO: 
a) Existe na sociedade contemporânea uma fragilidade da falicização, que pode produzir, ao mesmo tempo, sujeitos que 
buscam gozar a qualquer preço e, por outro lado, produzir também sujeitos depressivos. 
b) O paciente depressivo possui dificuldades em elaborar perspectivas de futuro e de se endereçar ao outro. Isso indica 
que a psicanálise não constitui a abordagem mais correta em psicoterapia para o tratamento da depressão, visto que o 
inconsciente é atemporal. 
c) Na clínica da atualidade, não importa a abordagem técnica e teórica utilizada pelo psicólogo, pois o paciente 
depressivo irá sair da sessão dizendo “Estou mal”, numa recaída, exatamente como se não tivesse havido sessão. 
d) A depressão deve ser encarada como um sintoma individual, pois em psicanálise o sujeito individual não se inscreve 
no social. 
 
30 - Durante a formação do Psicólogo, detecta-se um distanciamento entre os conteúdos discutidos na 
Universidade e as questões presentes no cotidiano do serviço em equipamentos públicos de saúde mental. Sobre o 
Psicólogo e o Processo de Reforma Psiquiátrica, marque a alternativa CORRETA: 
a) Somente há duas décadas intensificaram por todo o mundo movimentos de contestação do modelo asilar 
predominante em termos de assistência às pessoas com transtorno mental. 
b) Em relação a experiência da loucura, o desejo de manicômios ainda se faz presente nos novos serviços de saúde 
mental, com práticas de exacerbada medicalização, de interpretações violentas, de posturas rígidas e despóticas. 
c) Os grupos operativos e terapêuticos, além dos atendimentos individuais e participação em oficinas diversas, 
constituem ações em saúde mental que resgatam e dignificam o humano, o ser e o estar em convívio familiar e social. 
d) Não existe diferenciação entre os termos anomalia, anormal e patológico. Todos referem-se a um valor, a um termo 
apreciativo e normativo. 


