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1. É a idade em que a criança ajuda a vestir-se e a calçar os sapatos. 
Gosta de brincar com outras crianças e tem interesse em aprender 
sobre tudo o que está em volta, chamando a atenção dos adultos. 
Brinca imitando seus pais e as situações do dia-a-dia. Falamos da 
idade de: 
a) 1 a 2 anos. 
b) 3 a 4 anos. 
c) 4 a 6 anos. 
d) 6 a 8 anos. 

 

2. Ao indicar o pluralismo dos componentes da sexualidade infantil, 
Freud: 
a) Afasta-se da moral repressora de sua época.  
b) Só aceitava uma sexualidade baseada no instinto. 
c) Afirmava que a sexualidade surgiria a partir da puberdade.   
d) Teria como finalidade a reprodução.  

 

3. Freud denomina a sexualidade das crianças de: 
a) Animalesca, por se aproximar do modelo genital de relação 

sexual, procurando formas de prazer derivadas de 
determinadas áreas do corpo. 

b) Perverso-polimorfa, por se afastar do modelo genital de 
relação sexual, procurando formas de prazer derivadas de 
qualquer área ou órgão do corpo. 

c) Esquizoide paranoide, por se aproximar do modelo genital de 
relação sexual, procurando formas de prazer derivadas de 
determinadas áreas do corpo. 

d) Bipolar, por se afastar do modelo genital de relação sexual, 
procurando formas de prazer derivadas da cabeça e 
membros. 

 

4. Na teoria psicanalítica, o autoerotismo infantil é destacado pelo 
fato de que na infância a sexualidade: 
a) Em sua origem, não é autoerótica, sendo o mundo externo o 

único meio de obter gratificação em circunstâncias normais. 
b) É exoerótica, sendo uma das inúmeras maneiras de obter 

gratificação em circunstâncias anormais. 
c) É autoerótica, sendo o corpo da criança o único meio de 

obter gratificação em circunstâncias normais.  
d) Inexiste. 

 

5. A psicologia é a ciência que estuda o comportamento. Dentre os 
principais procedimentos utilizados pelos psicólogos está a 
observação que deve ser, exceto: 
a) Exata. 
b) Subjetiva. 
c) Precisa. 
d) Registrada. 

 

6. A dislexia é um distúrbio da: 
a) Visão, caracterizado pela dificuldade em decodificar palavras 

complexas. 
b) Audição, caracterizado pela dificuldade em decodificar 

palavras simples. 
c) Mente, caracterizado pela dificuldade em decodificar 

palavras complexas. 
d) Linguagem, caracterizado pela dificuldade em decodificar 

palavras simples. 
   
 
 
 
 
 
 

7. Um dos mais influentes psicólogos americanos se opunha ao 
estruturalismo porque o via como artificial, limitado, acreditava 
que a consciência é pessoal e única, está continuamente em 
mudança, evolui com o tempo e é seletiva na escolha entre os 
estímulos que a bombardeiam e ajuda as pessoas a se adaptarem 
aos seus ambientes. Trata-se de: 
a) Kurt Lewin, que era psicanalista. 
b) Max Werheimer, que era adepto da Teoria da Gestalt. 
c) Henry Wallon, que era behaviorista. 
d) William James, que era funcionalista. 

 

8. A observação de uma supervalorização de histórias de sedução 
relatadas pelos pacientes, levou a ser descoberta a importância 
das fantasias na vida mental dos pacientes, resultando no trabalho 
intitulado, a sexualidade infantil, que chocou a sociedade da 
época. Essa observação foi de grande relevância para a elaboração 
da teoria psicanalítica e se deu por meio de estudos com 
pacientes: 
a) Portadores de Síndrome de Down. 
b) Paranoicos. 
c) Histéricos. 
d) Esquizofrênicos. 

 

9. É o mecanismo de defesa em que o indivíduo projeta algo de si no 
mundo externo e não percebe aquilo que foi projetado como algo 
seu que considera indesejável. Quando nos sentimos mal, ou 
quando um evento doloroso é de nossa responsabilidade 
tendemos a projetá-lo no mundo externo, que a nosso ver 
assumirá as características daquilo que não podemos ver em nós. 
Trata-se de: 
a) Repressão. 
b) Negação. 
c) Projeção. 
d) Racionalização. 

 

10. Estudar o desenvolvimento humano permite ao educador saber 
que o sujeito é fruto da interação de vários fatores, e que são 
esses aspectos que em interação vão propiciar a maturação, levar 
ao desenvolvimento e definir a singularidade de cada indivíduo. 
Não é um deles: 
a) Hereditariedade. 
b) Crescimento. 
c) Maturação neurofisiológica. 
d) Meios impessoais. 

 

11. Os conceitos de Assimilação e Acomodação são dois processos 
mentais complementares necessários para que o organismo 
humano possa interagir de forma mais satisfatória com o 
ambiente. Está teoria está presente na obra de: 
a) Jean Piaget. 
b) Sigmund Freud. 
c) Jacque Lacan. 
d) Levy Vygotsky. 

 

12. Não está incluída entre as determinações contidas no campo de 
atuação do SUS: 
a) Ações de vigilância sanitária. 
b) Participação na formulação da política e na execução de 

ações de saneamento básico. 
c) Colaboração na proteção do meio ambiente. 
d) Fiscalização, mas não inspeção, de alimentos, água e bebidas 

para consumo humano. 
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13. Assinale a alternativa incorreta. As ações e serviços públicos de 
saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que 
integram o SUS, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes 
previstas na Constituição Federal, obedecendo a alguns princípios. 
Não é um deles: 
a) Participação da comunidade. 
b) Capacidade de resolução de serviços desde que em níveis 

altos de assistência. 
c) Regionalização da rede de serviços de saúde. 
d) Hierarquização da rede de serviços de saúde.  

  

14. Piaget divide os períodos do desenvolvimento humano de acordo 
com o aparecimento de novas qualidades do pensamento, que, 
por sua vez, interferem no desenvolvimento global. O terceiro 
período que vai dos 7 aos 12 anos é denominado de: 
a) Período pré-requisitório. 
b) Período de operações concretas. 
c) Período de operações formais. 
d) Período sensório-motor. 

 

15. No nível municipal, o SUS: 
a) Poderá organizar-se em distritos de forma a interagir e 

articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a 
cobertura total das ações de saúde. 

b) Poderá organizar-se em distritos de forma a interagir, mas 
não a articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a 
cobertura mínima das ações de saúde. 

c) Não poderá organizar-se em distritos de forma a interagir e 
articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a 
cobertura total das ações de saúde. 

d) Não poderá organizar-se em distritos de forma a interagir e 
articular recursos, técnicas e práticas voltadas para uma 
cobertura mesmo que parcial das ações de saúde. 

 

16. O município exercerá, segundo o SUS, em seu âmbito 
administrativo, a atribuição de: 
a) Definir as instâncias e mecanismos de controle, avaliação e 

de fiscalização das ações e serviços de saúde. 
b) Definir as instâncias, mas não os mecanismos de controle, 

para avaliação e fiscalização das ações de saúde. 
c) Definir os mecanismos de controle, mas não as instâncias, 

para fiscalização das ações de saúde. 
d) Definir os mecanismos de controle, mas não as instâncias, 

para avaliação dos serviços de saúde. 
 

17. Assinale a alternativa incorreta. À direção nacional do SUS 
compete: 
a) Formular políticas de alimentação. 
b) Avaliar políticas de nutrição. 
c) Participar na formulação de políticas de saneamento básico. 
d) Participar da implementação de balneários públicos 

municipais. 
 

18. A memorização torna-se mais eficiente quando associamos as 
palavras, formando cadeias. Neste caso, uma palavra funciona 
como estímulo para a lembrança de outra: ao pensarmos em belo, 
recordamos um sinônimo (bonito) ou um antônimo (feio), etc. 
Esse é o tipo de aprendizagem que podemos denominar de: 
a) Aprendizagem de sinais. 
b) Estímulo-resposta. 
c) Cadeias verbais. 
d) Cadeias motoras.  

 
 
 

19. A formação de conceitos ocorre em quatro níveis sucessivos. Entre 
eles a aquele em que a pessoa sabe definir um conceito, fazer uma 
lista de características dos elementos incluídos no conceito e 
distingui-lo de outros conceitos. Ao atingir esse nível, o indivíduo 
sabe dizer o que é uma árvore, o que é um cachorro, o que é um 
animal, e não apenas identificá-los entre outros seres. Trata-se do 
nível: 
a) Concreto. 
b) Identidade. 
c) Formal. 
d) Classificatório. 

 

20. De acordo com o elemento a que atribuem mais importância 
(situação estimuladora, pessoa que aprende ou resposta) vários 
psicólogos elaboraram diferentes teorias da aprendizagem. Há 
aquela que enfatiza a associação da resposta desejada a um 
reforço, que leva o indivíduo a repetir a mesma resposta em 
situações futuras. Embora eficiente para o comportamento 
animal, tal teoria tem limitações para explicar o comportamento 
mais complexo do ser humano Trata-se da teoria: 
a) Do Condicionamento. 
b) Cognitiva. 
c) De Campo. 
d) Fenomenológica. 

 

21. Consiste nas normas e padrões sociais internalizados pelo 
indivíduo durante a vida, principalmente na infância. Aos poucos 
vai assimilando o que pode e não pode fazer, o que convém ou 
não ao sistema social. Trata-se de: 
a) Id. 
b) Ego. 
c) Superego. 
d) Alterego.         

 

22. Não é um dos quatro tipos principais de maturidade: 
a) Matricial. 
b) Intelectual. 
c) Emocional. 
d) Física. 

 

23. Entre as muitas tendências do desenvolvimento humano, algumas 
merecem destaque. Uma delas é que: 
a) O desenvolvimento é um processo descontínuo e 

desordenado. 
b) O desenvolvimento é um processo descontínuo e ordenado. 
c) O desenvolvimento é um processo contínuo e ordenado. 
d) Desenvolvimento é um processo contínuo e desordenado. 

 

24. “Fase genital” é a fase do desenvolvimento psicossexual, segundo 
a psicanálise ortodoxa, em que o prazer é derivado das relações 
sexuais com companheiro do sexo oposto. Ela se dá: 
a) Do segundo ao terceiro ano de vida. 
b) Do terceiro ao quinto ano de vida. 
c) Do sexto ao décimo segundo ano de vida. 
d) A partir do décimo segundo ano de vida. 

 

25. Para Piaget, é a função constante do desenvolvimento. O ser 
humano se desenvolve para: 
a) Crescer. 
b) Adaptar-se. 
c) Prevenir-se. 
d) Comer. 
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26. A criança tem interesse por grupos de amigos e por situações 
independentes da família. Gosta de participar de atividades na 
escola e fora dela. Podem aparecer as primeiras transformações 
no corpo, indicando que o menino está entrando na puberdade: 
mudança no tamanho e na forma dos genitais, crescimento de 
pêlos e mudanças na voz. Esta fase do desenvolvimento se dá 
entre: 
a) 3 a 4 anos. 
b) 4 a 6 anos. 
c) 6 a 8 anos. 
d) 8 a 10 anos. 

 

27. Verificam-se, segundo Piaget, três etapas sucessivas na evolução 
do pensamento, da pura assimilação à adaptação ao real. Dentre 
eles, aquele puramente afirmativo, com base na percepção é o 
pensamento. Trata-se do: 
a) Verbal. 
b) Intuitivo. 
c) Egocêntrico. 
d) Priápico. 

 

28. É o conjunto de ações que visam evitar a doença na população, 
removendo os fatores causais, ou seja, visam a diminuição da 
incidência da doença. Tem por objetivo a promoção de saúde e 
proteção específica 
a) Lastro saudável. 
b) Remanescência epidêmica. 
c) Prevenção primária. 
d) Ponto de vértice. 

 

29. É incorreto afirmar sobre Lacan: 
a) Foi um psicanalista francês, formado em medicina, passou da 

neurologia à psiquiatria, tendo sido aluno de Gatian de 
Clérambault. 

b) Teve contato com a psicanálise por meio do surrealismo e a 
partir de 1951, afirmando que os freudianos haviam se 
desviado, propõe uma negação de Freud. 

c) Utilizou-se da linguistica de Saussure e da Antropologia 
Estrutural de Lévi-Strauss, tornando-se importante figura do 
Estruturalismo. 

d) Sua primeira intervenção na psicanálise é para situar o Eu 
como instância de desconhecimento, de ilusão, de alienação, 
sede do narcisismo. 

 

30. Assinale a alternativa incorreta com relação à psicoterapia: 
a) É um tratamento efetuado fora de ambiente clínico através 

de consultas de 20 min (normalmente 1 x por mês). 
b) É executada por profissionais psicólogos e/ou outros 

profissionais de saúde mental especializados em psicoterapia. 
c) É comumente precedida de um psicodiagnóstico (a não ser 

em crises pontuais tais como, luto, separação, demissão, etc). 
d) Faz uso de exames, testes e técnicas psicológicas para atingir 

o objetivo que pode variar de:cura, diminuição do 
sofrimento, estresse, ou incapacidade do paciente 
(raramente causado por um transtorno mental). 

 

31. A divisão silábica está incorreta em: 
a) De-ses-pe-rar. 
b) Se-xo-lo-gi-a. 
c) A-te-u. 
d) Sub-ro-gar. 

 
 
 
 

32. Assinale a alternativa incorreta quanto à ortografia: 
a) Aquele hábil rapaz encontrou o documento no arquivo. 
b) Preciso ir urgentemente comprar remédio para enxaqueca. 
c) Ela quer permissão para mudar de turma. 
d) A vigilância sanitária avisou que é importante retirar os 

pirezinhos de baixo dos vasos. 
 

33. Aponte a alternativa em que o significado da palavra não condiz 
com a mesma: 
a) Incipiente (iniciante). 
b) Senso (juízo). 
c) Conserto (reparo). 
d) Delação (expansão). 

 

34. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas de 
acordo com a norma culta da língua: 
a) Retire o invólucro do extintor. 
b) Eu quero provas essas jaboticabas. 
c) Faça isso para mim, por obséquio. 
d) A baronesa irá participar do banquete. 

 

35. Indique a alternativa que só possui substantivos masculinos: 
a) Champanhe, guaraná, cal. 
b) Dó, eclipse, cal. 
c) Cal, guaraná, champanhe. 
d) Eclipse, guaraná, champanhe. 

 

36. Os plurais estão grafados de acordo com a norma culta em: 
a) Tecelões – corrimões – cidadões – anciãos. 
b) Tecelãos – corrimãos – cidadões – anciões. 
c) Tecelãos – corrimãos – cidadãos – anciões. 
d) Tecelões – corrimões – cidadãos – anciãos. 

 

37. Aponte a alternativa em que há termo grafado em desacordo com 
a norma culta: 
a) Depois de ter falado isso, você deve rezar umas dez ave-

marias. 
b) Ocorreram dois curtos-circuitos simultâneos. 
c) No Projeto Tamar, você verá vários peixes-boi. 
d) Nós veremos três curta-metragens em que ele atuou. 

 

38. Analise as afirmações abaixo: 
I. Deixei de atender aquele cliente porque ele chegou mais de 

quarenta minutos atrasado. 
II. Nós vamos sair daqui há duas horas. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

39. Analise as afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta: 
I. Fomos à pé para a quadra da escola de samba. 

II. Estou à beira de um colapso nervoso. 
a) Apenas em I o acento indicador de crase foi utilizado de 

forma devida. 
b) Apenas em II o acento indicado de crase foi utilizado de 

forma devida. 
c) Em I e em II o acento indicador de crase foi utilizado de forma 

devida. 
d) Em I e em II o acento indicador de crase foi utilizado de forma 

indevida. 
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40. Indique a alternativa incorreta acerca da concordância dos 
termos: 
a) Acredito que devem haver meios para resolver isso. 
b) Uma porção de alunos reclamou daquela professora. 
c) A secretária ou a faxineira será dispensada. 
d) Ela me disse que faz quatro dias que não toma banho. 

 

41. Acerca das Regiões brasileiras, assinale a alternativa que possui os 
Estados pertencentes à Região Sul: 
a) Mato Grosso do Sul – Santa Catarina – Paraná – Rio Grande 

do Sul. 
b) Paraná – Santa Catarina – Rio Grande do Sul. 
c) São Paulo – Paraná – Santa Catarina. 
d) Mato Grosso do Sul – Santa Catarina – Rio Grande do Sul. 

 

42.  Algumas nações do oeste europeu têm experiência, desde a 
década de 1940, na organização de blocos supranacionais. Desta 
forma, é incorreto afirmar que:  
a) Em 1952 foi fundada a Comunidade Europeia do Carvão e do 

Aço 
b) Em 1947, foi fundada a Comunidade Econômica Europeia.    
c) A Comunidade Econômica Europeia foi fundada em 1957, 

tendo como membros fundadores as seguintes nações: 
Alemanha Ocidental, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e 
Holanda.    

d) Em 1958, foi formada pela Bélgica, pela Finlândia e por 
Luxemburgo a União Econômica do Benelux.    
 

43. Analise a notícia abaixo: 
(...) 
O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de 
Petróleo do Estado de São Paulo (Sincopetro), José Alberto Paiva 
Gouveia, disse nesta quarta-feira (7), em entrevista ao SPTV, que 
não há previsão para normalizar o fornecimento de combustível 
na capital. Segundo Gouveia, não há no momento gasolina 
disponível no mercado paulista. 
O presidente disse ainda que o estoque de etanol deve terminar 
ainda nesta quarta, e o de diesel, na quinta (8). Segundo ele, 
postos da região da Marginal Tietê já apresentam falta de diesel. 
(...) 
Fonte: http://g1.globo.com, adaptado, 07/03/2012. 
A falta de combustível nos postos paulistas ocorreu devido: 
a) À greve dos funcionários nas refinarias de petróleo. 
b) Ao protesto dos caminhoneiros referente às restrições de 

tráfego nas Marginais. 
c) À defasagem salarial dos caminhoneiros. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

44. Quais os valores de m e n respectivamente para que o polinômio 
                 seja idêntico ao polinômio               
                  ? 
a) 3 e -1. 
b) 2 e -1. 
c) -2 e 3. 
d) 4 e -2. 

 

45. Se 60 operários trabalhando 12 horas por dia em 54 dias retiram 
45.000 m³ de um poço, em quantos dias 72 operários trabalhando 
8 horas por dia retiram 42.000 m³ de outro poço com dificuldade 
igual o primeiro? 
a) 49. 
b) 58. 
c) 63. 
d) 71. 

 

46. Quanto é a soma das idades de Roberto e seu filho Léo, sabendo 
que a idade de Roberto está para a de Léo assim como oito está 
para 3, e que a diferença entre elas é 20? 
a) 32. 
b) 44. 
c) 56. 
d) 29. 

 

47. Dados         e        calculando 
  

  
 , obtém-se: 

a) 
     

 
  

b)       

c) 
     

 
  

d)       
 

48. Apliquei a juros compostos R$ 3.000,00, à taxa de 5% ao mês. 
Qual o montante recebido após 2 anos? 
a) R$ 3.307,50. 
b) R$ 4.968,50. 
c) R$ 6.240,00. 
d) R$ 7.680,00. 

 

49. Os lados de um triângulo medem 4 cm, 7 cm e 9 cm. Sabendo que 

a razão de semelhança desse triângulo com outro triângulo é    , 

então o perímetro desse segundo triângulo é: 
a) 25. 
b) 72. 
c) 48. 
d) 60. 

 

50. Se o quadrado de um número positivo menos o quíntuplo dele é 
igual a 84, qual é esse número? 
a) 14. 
b) 12. 
c) 15. 
d) 13. 

 
 

 
 




http://g1.globo.com/sp/sao-paulo/cidade/sao-paulo.html
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