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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de quatro 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 de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta; 
 
12 O candidato poderá levar consigo o caderno de prova se sair no transcorrer dos últimos 60 (sessenta) 
minutos de aplicação da prova. 
 
13         O candidato que sair antes dos últimos 60 (sessenta) minutos não poderá retornar a sala para retirar seu 
caderno de prova. 
 
14         Assine o cartão resposta no local indicado.      
 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 
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O Traje 
 
1º Nunca nos lembramos desse nosso traje cotidiano que é a linguagem. Muitos a usam como trapos mas, se 
tomassem consciência disso, ligeiro tratariam de melhorar, caprichar, conseguir uma vestimenta mais adequada. 
2º ___________ será que somos displicentes com esse instrumento tão nosso, o que mais empregamos, aquele 
que até crianças e analfabetos manejam a vida inteira? 
3º Talvez nos tenhamos acostumado demais com ele. É demasiadamente nosso como um braço, um olho, e nunca 
chegamos a nos dar realmente conta de que esse braço é meio curto, o olho meio vesgo, ou míope... 
4º Não falo na linguagem oral, nessa comunicação espontânea que obedece as leis próprias, que vai do menor 
esforço à coerção social. Falo na linguagem escrita, essa que os analfabetos não manejam, mas que muito doutor 
esgrime como se não soubesse além da cartilha... 
5º Nem precisamos procurar os mais ignorantes. Abre-se jornal, abre-se revista (de cultura também, sim 
senhores!) e os monstrinhos nos saltam aos olhos. 
6º Pontuação! Ninguém sabe. Virgulas parecem derramadas pela página por algum duende maluco, que brinca de 
fazer ambíguas, pensamentos tortos, expressões esmolambadas. 
7º Vermos? “Detei-vos”, “intervido”, “mantesse”, são mimos constantes. Não ___ sujeito que concorde com 
verbo numa página de fio a pavio. Lá pelas tantas um ouvido deseducado, um escriba relaxado, solta as maiores 
heresias.  
8º E a ortografia? Acreditem ou não, ainda agora ouço universitários e professores afirmando que “acento, 
___________, não existe mais!” 
9º Pobres alunos de tão desanimados ou iludidos mestres: lá vêm as crianças para casa trocando acentos como os 
bêbados trocam pernas. 
10 Todas essas pessoas: estudantes, professores, jornalistas, intelectuais, morreriam de vergonha se fossem 
apanhados em público de cuecas ou trapos. Mas, olhe lá, a linguagem escrita de muita gente boa por aí não vai além de 
uma tanguinha de Adão, e muito mal colocada... deixa à mostra um pedaço de vergonha. 
 

Lya Luft. Matéria do Cotidiano. Porto Alegre, Grafosul/IELRS, 1978. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) Porque – há – para eu.   c) Por que – há – para mim.  
b) Porquê – a – para mim.   d) Por quê – à – para eu.  
 
02 - Analise as afirmativas sobre o texto: 
I - A autora vê a linguagem oral com indiferença, porque é espontânea e usada de forma descuidada. 
II - Segundo a autora as pessoas não melhoram sua linguagem por falta de consciência de que a usam mal. 
III - O descuido com a linguagem aparece em todas as classes sociais e em todos os níveis de escolaridade. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Somente I e II.   c) Somente I e III. 
b) Somente II e III.  d) Todas afirmativas estão corretas. 
 
03 - Assinale a alternativa em que não haja sinônimo adequado para palavra do texto: 
a) displicentes (2º parágrafo) = negligentes.  c) mimos (7º parágrafo) = primores. 
b) esgrime (4º parágrafo) = maneja.  d) escriba (7º parágrafo) = aluno. 
 
04 - Em “Não falo na linguagem oral, nessa comunicação espontânea que obedece as leis próprias, que vai do 
menor esforço a coerção social”. O trecho retirado do texto apresenta erros de: 
a) Regência verbal e concordância verbal.  c) Regência nominal e acentuação gráfica. 
b) Ortografia e concordância nominal.  d) Regência nominal e concordância nominal. 
 
05 - Assinale as afirmativas relacionadas às palavras do texto e em seguida assinale a alternativa que contém 
afirmação correta: 
a) “Mas que muito doutor esgrime” (4º parágrafo) o elemento coesivo mas introduz uma ideia de oposição. 
b) Os vocábulos “vírgulas e ambígua” obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. 
c) Os substantivos “estudantes e jornalistas” quanto ao gênero se classificam em sobrecomuns. 
d) O plural de jornal e doutor no diminutivo é jornaiszinhos e doutoreszinhos. 
 
06 - A figura abaixo representa uma caixa em formato de paralelepípedo reto-retângulo cujas medidas estão 
especificadas na mesma. A área lateral dessa caixa mede: 

 
a) 24x2 + 3x – 3.   c) 48x2 + 12x – 6. 
b) 36x2 + 6x – 6.   d) 48x2 + 12x – 12. 
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07 - Denis nasceu quando Alaor tinha 20 anos. Sabe-se que daqui a 5 anos, Alaor terá o dobro da idade de Denis. 
A idade de Denis é: 
a) 20 anos.   c) 15 anos. 
b) 18 anos.   d) 12 anos. 
 
08 - Em um grupo de 18 turistas, o número de pessoas que falam alemão excede o número de pessoas que falam 
francês em 2 unidades. Sabe-se que 4 pessoas desse grupo falam alemão e francês. O número de pessoas que 
falam apenas francês é: 
a) 4.   c) 6. 
b) 5.   d) 7. 
 
09 - A diagonal de um cubo mede  cm. O volume desse cubo equivale a: 
a) 18 ml.   c) 192 ml. 
b) 189 ml.   d) 216 ml. 
 
10 - Quinze máquinas produzem 1200 peças em 5 dias. Considerando-se o mesmo ritmo de produção, se fossem 
10 máquinas, após 7 dias a produção seria de: 
a) 1120 peças.   c) 920 peças. 
b) 1020 peças.   d) 880 peças. 
 
11 - A abordagem que compreende que a associação simples do tipo clássica e operante são os blocos de 
construção de toda aprendizagem. Onde que algo tão complexo quanto aprender uma língua é presumivelmente 
uma questão de aprender muitas associação e que as leis básicas de aprendizagem operam independentemente 
do que estiver sendo aprendido ou de quem estiver aprendendo, está relacionado a: 
a) Cognitivo comportamental. 
b) Behaviorista. 
c) Analítica. 
d) Existencialista. 
  
12 - Sobre os conceitos de introversão e extroversão de Jung, assinale alternativa incorreta: 
a) A energia dos introvertidos segue de forma mais natural em direção a seu mundo interno. 
b) A energia dos extrovertidos segue de forma mais natural em direção a seu mundo externo. 
c) Os interesses primários dos extrovertidos é mais apropriados do que as dos introvertidos. 
d) Ninguém é puramente introvertido ou extrovertido, segundo Jung há uma alternância rítmica entre o ciclo de 
introversão e o ciclo extroversão. Entretanto cada indivíduo tende a favorecer uma ou outra atitude e opera 
principalmente em termos desta atitude.  
 
13 - A interação social é importante na formação das principais estruturas da personalidade, onde os conteúdos 
das experiências sociais ajudam a determinar imagens e símbolos específicos associados a cada estrutura, sendo 
assim analise as afirmativas que correspondem ao conceito de relacionamento social segundo Jung: 
I - A interação social é indispensável para a formação da persona, sombra e anima ou animus aos quais são 
estruturas da personalidade. 
II - Jung enfatiza que a individuação é, em essência, esforço pessoal, entretanto, é também um processo que se 
desenvolve através dos relacionamentos com outras pessoas. 
III - Ninguém pode tornar-se consciente de sua individualidade a menos que esteja intima e responsavelmente 
relacionado a seu próximo. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas a afirmativa II está correta. 
c) Apenas a afirmativa III está correta. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
14 - As observações de Freud a respeito de seus pacientes revelaram uma série interminável de conflitos e 
acordos psíquicos. A um instinto opunha-se outro, proibições sociais bloqueavam pulsões biológicas e os modos 
de enfrentar situações frequentemente chocavam-se uns com os outros. 
Assinale alternativa de qual teoria de Freud que este texto se remete: 
a) A teoria das Pulsões e instintos. 
b) A teoria da Estrutura da Personalidade, e o texto está diretamente relacionado aos três componentes básicos 
estruturais da psique: id, ego e superego. 
c) A Teoria do Determinismo Psíquico, e mais especificamente do Consciente, Pré-consciente e inconsciente. 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
15 - Freud inicia seu pensamento teórico assumindo que não há nenhuma descontinuidade na vida metal. E que 
quando um pensamento ou sentimento parece não estar relacionado aos pensamentos e sentimentos que o 
precede, as conexões estão no inconsciente. Analise as afirmativas que correspondem ao conceito de inconsciente: 
I - Denominamos um processo psíquico inconsciente, cuja existência somos obrigados a supor – devido a um 
motivo tal que inferimos a partir de seus efeitos – mas do qual nada sabemos. 



 4 

II - No inconsciente estão elementos instintivos que nunca foram conscientes e que não são acessíveis a 
consciência.  
III - Os processos mentais inconscientes são em si mesmos intemporais. Isto significa que não são ordenados 
temporalmente, que o tempo de modo algum os altera, e que a ideia de tempo não lhes pode ser aplicada. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas a afirmativa I está correta 
b) Apenas a afirmativa II está correta 
c) Apenas a afirmativa III está correta 
d) Todas as afirmativas estão corretas 
 
16 - A meta fundamental da psique é manter - e recuperar, quando perdido- um nível aceitável de equilíbrio 
dinâmico que maximiza o prazer e minimiza o desprazer. A energia que é usada para acionar o sistema nasce no 
id, que é de natureza primitiva, instintiva. O ego, emergindo do id, existe para lidar realisticamente com as 
pulsões básicas do id e também age como mediador entre as forças que operam no id e no superego e as 
exigências da realidade externa. O superego, emergindo do ego, atua como freio moral ou força contraria aos 
interesses práticos do ego. Assinale alternativa que compreende os conceitos do id, ego e superego: 
a) O Id é a estrutura da personalidade original, básica e mais central, exposta apenas às exigências somáticas do corpo e 
a do ego. 
b) Os conteúdos do id são todos e apenas inconscientes, eles incluem configurações mentais que nunca se tornaram 
conscientes. 
c) O ego é originalmente criado pelo id na tentativa de enfrentar a necessidade de aumentar a tensão e automaticamente 
aumentar também o prazer. 
d) O superego se desenvolve a partir do ego. Atua como um juiz ou censor sobre as atividades e pensamento do ego. 
Freud descreve três funções do superego: consciência, auto-observação e formações de ideais. 
 
17 - O método clínico da Terapia Cognitivo comportamental baseia-se em um conjunto de teorias bem 
desenvolvidas que são usadas para formular planos de tratamento e orientar ações do terapeuta. Desta maneira 
assinale alternativa que não corresponde aos princípios fundamentais da Terapia Cognitivo comportamental: 
a) Terapia Cognitivo comportamental é uma abordagem que se baseia em dois princípios centrais: A cognição tem 
influencia controladora sobre nossas emoções e comportamento e o modo como agimos ou nos comportamos pode 
afetar profundamente nossos padrões de pensamento e nossas emoções. 
b) A Terapia Cognitivo comportamental tem a perspectiva de que o desenvolvimento de um estilo saudável de 
pensamento pode reduzir a angustia ou dar uma maior sensação de bem estar. 
c) Os principais elementos do modelo cognitivo comportamental estão esquematizados em estímulo, comportamento e 
consequência. 
d) O modelo básico da Terapia Cognitivo comportamental é um construto usado para ajudar os terapeutas a 
conceitualizarem problemas clínicos e implementarem métodos da Terapia Cognitivo comportamental. E como modelo 
de trabalho o terapeuta volta sua atenção para as relações entre pensamento, emoções e comportamentos. 
 
18 - Existem três níveis básicos de processamento cognitivo sendo o nível mais alto da cognição a consciência, que 
se caracteriza por um estado de atenção na qual decisões podem ser tomadas racionalmente. Analise as 
afirmativas sobre a atenção consciente segundo a abordagem Terapia Cognitivo comportamental: 
I - A atenção consciente permite monitorar e avaliar as interações com o meio ambiente. 
II - A atenção consciente não permite ligar memórias passadas às experiências presentes. 
III - A atenção consciente permite controlar e planejar ações futuras. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
  
19 - Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de: 
I - vigilância sanitária. 
II - vigilância epidemiológica. 
III - saúde do trabalhador. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas a afirmativa II está correta. 
c) Apenas a afirmativa III está correta. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
20 - Assinale alternativa que diz respeito a vigilância epidemiológica contemplada pelo Sistema Único de Saúde: 
a) Um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de 
prevenção e controle das doenças ou agravos. 
b) Um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes de saúde apenas coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de 
prevenção e controle das doenças ou agravos. 
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c) Um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas decorrentes 
do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. 
d) O controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as 
etapas e processos, da produção ao consumo. 
 
21 - Os testes psicológicos, da forma que se conhece hoje, são relativamente recentes, datam do início do século 
XX. Um teste psicológico no sentido epistemológico consiste numa tarefa controvertida, porque dependerá de 
posições e suposições de caráter filosófico. Para Cronbach, um teste é um procedimento sistemático para 
observar o comportamento e descrevê-lo com a ajuda de escalas numéricas ou categorias fixas. Em outras 
palavras, um teste psicológico é fundamentalmente uma mensuração objetiva e padronizada de uma amostra de 
comportamento. Uma verificação ou projeção futura dos potenciais do sujeito. O parâmetro fundamental da 
medida psicométrica são as escalas, os testes, é a demonstração da adequação da representação, isto é, do 
isomorfismo entre a ordenação dos procedimentos empíricos e teóricos. Desta forma assinale alternativa que não 
corresponda com os testes psicométricos: 
a) Os testes psicométricos se baseiam na teoria da medida e, mais especificamente, na psicometria, usam números para 
descrever os fenômenos psicológicos. 
b) Os testes psicométricos usam a técnica da escolha forçada, escalas em que o sujeito deve simplesmente marcar suas 
respostas. Primam pela objetividade: tarefas padronizadas. 
c) A correção ou apuração é mecânica, portanto, sem ambigüidade por parte do avaliador. 
d) Os testes psicométricos requerem respostas livres, sua apuração é ambígua, sujeita aos vieses de interpretação do 
avaliador. 
 
22 - Assinale alternativa que corresponde com a abordagem psicológica em que o cliente tem a chave de sua 
recuperação, porém antes o terapeuta deve apresentar antes de mais nada para o cliente, ser autentico, genuíno e 
não pode desempenhar nenhum papel: 
a) Terapia Centrada no Cliente. 
b) Gestalt. 
c) Analítica. 
d) Fenomenológica. 
 
23 - Segundo o Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados 
que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 
198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:  
I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 
II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos 
e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 
III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas a afirmativa II está correta. 
c) Apenas a afirmativa III está correta. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
24 - Considerando o capítulo do SUS em que se refere ao subsistema de atendimento e internação domiciliar 
assinale alternativa incorreta: 
a) Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos 
médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado 
integral dos pacientes em seu domicílio. 
b) O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da 
medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. 
c) O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com ou sem concordância 
do paciente e de sua família. 
d) O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa 
concordância do paciente e de sua família. 
 
25 - Sobre a Participação Complementar disposto no capitulo I dos serviços privados de assistência à saúde 
contemplado no SUS: 
I - 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. 
II - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
III - É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, 
salvo através de doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de 
entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos. 
Assinale alternativa correta: 
a) Apenas a afirmativa I está correta.  c) Apenas a afirmativa III está correta. 
b) Apenas a afirmativa II está correta.  d) Todas as afirmativas estão corretas. 
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26 - O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada 
esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a 
Conferência de Saúde; e o Conselho de Saúde. Em relação a estas duas instancias analise as afirmativas: 
I - A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, 
para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis 
correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. 
II - O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes 
do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no 
controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e 
financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do 
governo. 
III - A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto 
dos demais segmentos. 
Assinale alternativa correta: 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas a afirmativa II está correta. 
c) Apenas a afirmativa III está correta. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
27 - O Código de Ética profissional de psicologia, 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, assinale alternativa correta: 
a) Apenas responsabilizar o profissional por ações e suas consequências no exercício profissional.  
b) A missão primordial de um código de ética profissional é de normatizar a natureza técnica do trabalho. 
c) O maior objetivo do código de ética é 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. 
d) Códigos de Ética não expressam uma concepção de homem e de sociedade que determina a direção das relações 
entre os indivíduos.  
 
28 - De acordo com o Código de Ética do Psicólogo ao profissional desta área é vedado, exceto: 
a) Praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade ou opressão. 
b) Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a qualquer tipo de 
preconceito, quando do exercício de suas funções profissionais. 
c) Utilizar ou favorecer o uso de conhecimento e a utilização de práticas psicológicas como instrumentos de castigo, 
tortura ou qualquer forma de violência. 
d) Sugerir serviços de outros psicólogos, sempre que, por motivos justificáveis, não puderem ser continuados pelo 
profissional que os assumiu inicialmente, fornecendo ao seu substituto as informações necessárias à continuidade do 
trabalho. 
 
29 - O psicólogo poderá intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por outro 
profissional exceto quando: 
a) A pedido do profissional responsável pelo serviço. 
b) Em caso de emergência ou risco ao beneficiário ou usuário do serviço, quando dará imediata ciência ao profissional. 
c) Mesmo quando não informado por qualquer uma das partes, da interrupção voluntária e definitiva do serviço. 
d) Quando se tratar de trabalho multiprofissional e a intervenção fizer parte da metodologia adotada. 
 
30 - O psicólogo, ao promover publicamente seus serviços, por quaisquer meios, individual ou coletivamente, 
deverá: 
I - Informará o seu nome completo, o CRP e seu número de registro. 
II - Fará referência apenas a títulos ou qualificações profissionais que possua. 
III - Divulgará somente qualificações, atividades e recursos relativos a técnicas e práticas que estejam 
reconhecidas ou regulamentadas pela profissão. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas a afirmativa II está correta. 
c) Apenas a afirmativa III está correta. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
 
 
 




