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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que 
acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno 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 Assine o cartão resposta no verso.  

 

Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 
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REPÓRTER POLICIAL 
 
1º O repórter policial, tal como o locutor esportivo, é um camarada que fala uma língua especial, imposta pela 
contingência: quanto mais cocoroca melhor. Assim como o locutor esportivo jamais chamou nada pelo nome comum, 
assim também o repórter policial é um entortado literário. Nessa classe, os que se _______ nunca ___________ um 
hospital de hospital. De jeito nenhum. É nosocômio. Nunca, em tempo algum, qualquer vítima de atropelamento, 
tentativa de morte, conflito, briga ou simples indisposição intestinal ____ parar num hospital. Só ____ para o 
nosocômio. 
2º E assim sucessivamente. Qualquer cidadão que vai à Polícia prestar declarações que possam ajudá-la numa 
diligência (apelido que eles puseram no ato de investigar), é logo apelidado de testemunha-chave. Suspeito é Mister X, 
advogado é causídico, soldado é militar, marinheiro é naval, copeira é doméstica e, conforme esteja deitada, a vítima de 
um crime - de costas ou de barriga pra baixo - fica numa destas duas incômodas posições: decúbito dorsal ou decúbito 
ventral. 
3º  Num crime descrito pela imprensa sangrenta a vítima nunca se vestiu. A vítima trajava. Todo mundo se veste, 
... porém basta virar vítima de crime, que a rapaziada sadia ignora o verbo comum e mete lá: “A vítima trajava terno 
azul e gravata do mesmo tom”. Eis, portanto, que é preciso estar acostumado ao métier para morar no noticiário policial. 
Como locutores esportivos, a Delegacia do Imposto de Renda, o guarda de trânsito, a mulher dos outros, o repórter 
policial nasceram para complicar a vida da gente. Se um porco morde a perna de um caixeiro de uma dessas casas da 
banha, por exemplo, é batata... a manchete no dia seguinte tá lá: “Suíno atacou comerciário”. 
4º Outro detalhezinho interessante: se a vítima de uma agressão morre, tá legal, mas se - ao contrário - em vez de morrer 
fica estendida no asfalto, está indefectivelmente prostrada. Podia estar caída, derrubada ou mesmo derribada, mas um 
repórter de crime não vai trair a classe assim à toa. E castiga na página: “Naval prostrou desafeto com certeira facada”. 
Desafeto - para os que são novos na turma - devemos explicar que é inimigo, adversário, etc. E mais: se morre na hora, 
tá certo; do contrário, morrerá invariavelmente ao dar entrada na sala de operações. 
 

 (Stanislaw Ponte Preta. Primo Altamirando e Elas. Rio, Ed. do Autor, 1962. p. 62/4.) 

 
01 - Obedecendo a norma padrão da Língua Portuguesa quanto à concordância verbal, assinale a alternativa 
que preenche corretamente as lacunas do 1º parágrafo do texto: 
a) prezam - chamaria - foram - vão. 
b) prezam - chamariam - foram - vão. 
c) prezam - chamariam - foi - vai. 
d) preza - chamaria - foi - vai. 
 
02 - Analise as afirmativas sobre o texto e em seguida assinale a incorreta: 
a) O autor se dirige aos locutores esportivos e repórteres policiais num tom de humor. 
b) Segundo o autor o repórter policial deforma as informações que deve fornecer. 
c) De acordo com o autor, para que possamos entender o noticiário policial é necessário que estejamos acostumados à 
linguagem dos repórteres. 
d) Segundo o autor, se o repórter policial e o locutor esportivo não se expressarem em uma língua especial o povo não 
os entenderia. 
 
03 - Os elementos coesivos destacados nos trechos retirados do texto estão associados a uma determinada 
interpretação. Assinale a alternativa em que a interpretação do elemento coesivo destacado está incorreto: 
a) “Assim como o locutor esportivo jamais chamou nada pelo nome”. (1º parágrafo) - comparativa. 
b) “Porém basta virar vítima de crime, que a rapaziada sadia ignora o verbo”... (3º parágrafo) - oposição. 
c) “Eis, portanto, que é preciso estar acostumado”... (3º parágrafo) - conclusão. 
d) “Se o porco morde a perna de um caixeiro”. (3º parágrafo) - consequência. 
 
04 - Em “mas um repórter de crime não vai trair a classe”... (4º parágrafo) o elemento coesivo poderia ser 
substituído sem prejuízo algum para a frase, por qualquer um dos mencionados abaixo, exceto: 
a) conquanto.   c) contudo. 
b) todavia.   d) entretanto. 
 
05 - Em “Suíno atacou comerciário”. (3º parágrafo). As aspas foram empregadas para: 
a) Realçar ironicamente as palavras utilizadas pelo repórter policial. 
b) Destacar os termos que o repórter policial utilizou na escrita da manchete. 
c) Explicar uma circunstância mencionada incidentalmente. 
d) Marcar suspensões do pensamento, provocado por hesitação do repórter policial. 
 
06 - De acordo com o Censo 2.010, do IBGE, qual é a população do nosso município? 
a) 5.178 habitantes. 
b) 5.187 habitantes. 
c) 5.718 habitantes. 
d) 5.871 habitantes. 
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07 - O primeiro prefeito de Salto do Itararé foi escolhido: 
a) Através do voto direto da população. 
b) Através do voto indireto dos vereadores. 
c) Pelo Governador do Estado. 
d) Por aclamação pública. 
 
08 - Quanto tempo se passou entre a criação e a instalação do Município de Salto do Itararé? 
a) Aproximadamente 3 meses. 
b) Aproximadamente 6 meses. 
c) Aproximadamente 9 meses. 
d) Mais de um ano. 
 
09 - Quem era o Governador do Paraná quando da criação do Município de Salto do Itararé? 
a) Bento munhoz da Rocha Neto. 
b) Moyses Lupion. 
c) Nei Braga. 
d) Paulo Cruz Pimentel. 
 
10 - Qual era a nacionalidade de Narciso Marinho, um dos primeiros proprietários de terras na região onde mais 
tarde foi criado o município de Salto do Itararé? 
a) Argentina. 
b) Espanhola. 
c) Italiana. 
d) Portuguesa. 
 
11 - A Psicologia enquanto ciência sempre buscou um ideal científico de objetividade, ponto de vista que sempre 
embasou alguns teóricos e escolas dessa ciência a colocar a Psicanálise como um construto não pertencente à 
ciência psicológica. Entretanto, pode-se considerar que todas as psicologias - as comportamentais e não 
comportamentais, a Psicologia Genética, a Psicologia Experimental, a Psicologia da Gestalt, a Psicologia Social e 
a Psicologia Clínica - teriam como “estrutura mínima organizadora” a busca de correspondência entre: 
a) O id, o ego e o superego.  
b) O objeto, a estrutura de pensamento do sujeito que percebe e a representação perceptiva.  
c) A essência do objeto, o objeto em si material e o signo que essa relação constrói. 
d) A consciência, a dinâmica de vontades e motivos que ela recebe e o comportamento gerado dessa relação.  
 
12 - “Se pudéssemos, ao menos, levar os nossos opositores a compreender que todas as nossas conclusões são 
derivadas da experiência - experiência que, no que me toca, outros pesquisadores podem tentar interpretar de 
outra maneira - e que não surgiram da ponta dos nossos dedos ou foram concatenadas numa escrivaninha de 
escritório. Isso é o que realmente todos eles pensam, partindo da sua própria maneira de atuar”. O autor desse 
escrito é: 
a) Lacan. 
b) Skinner. 
c) Freud. 
d) Piaget. 
 
13 - A esquizoanálise concebe a subjetividade como: 
a) Um âmbito psíquico, fechado em si mesmo, que determina as atitudes, comportamentos e interesses do ser humano. 
b) Um sistema completo, regido desde o nascimento pelas experiências ambientais e sociais e que, ao passar dos anos, 
implementa em seu sistema os fatores intrapessoais. 
c) Um sistema aberto, constituído de múltiplas e diferentes forças que se articulam com os processos psíquicos, bem 
como com a própria realidade. 
d) Um sistema social, construído a partir das experiências individuais e coletivas, que molda-se conforme a realidade de 
cada indivíduo e sua constituição inata. 
 
14 - O behaviorismo de Skinner passou a diferenciar-se do behaviorismo da época em que iniciou seus estudos 
sob dois aspectos importantes. No aspecto filosófico, onde passou a rejeitar totalmente o recurso a construtos 
explanatórios, sejam eles mentais ou não. E no aspecto da investigação científica, onde desenvolveu a noção de: 
a) Comportamento Operante. 
b) Inconsciente. 
c) Consciência. 
d) Estímulo. 
 
15 - É sabido que os bebês, assim que nascem, tendem a usar o punho, os dedos e os polegares em estimulação da 
zona erógena oral, para satisfação dos instintos dessa zona, e também em tranquila união. Assim, as seguintes 
situações podem surgir: ao sugar o polegar, com a outra mão o bebê leva um objeto externo à boca, juntamente 
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com os dedos; ou de uma maneira ou outra, o pedaço de tecido é segurado e chupado. Estas situações relatadas 
indicam a presença de: 
a) Um objeto transicional. 
b) Fenômenos transicionais. 
c) Experiências transicionais. 
d) Fenômenos reflexos. 
 
16 - De acordo com Winnicott, no desenvolvimento emocional individual, o precursor do espelho é: 
a) O seio da mãe. 
b) O objeto que cuida e manifesta a continência ao bebê. 
c) Os adultos mais próximos ao bebê. 
d) O rosto da mãe. 
 
17 - No desenvolvimento sadio e adaptado do indivíduo, considera-se que ele seja capaz de construir vivências 
atreladas à maturidade, autonomia e significados atribuídos no seu meio ambiente. Sendo assim, o indivíduo 
deve perceber-se de maneira que: 
a) O “eu sou” venha antes do “eu faço”. 
b) O “eu tenho” venha antes do “eu sou”. 
c) O “eu posso” venha antes do “eu faço”. 
d) O “eu sou” venha antes do “eu posso”. 
 
18 - Um psicólogo, em sua prática clínica cotidiana, recebe determinado paciente para iniciar um processo 
psicoterapêutico, e parte dos seguintes fatores para análise e reflexão sobre sua forma de atuação com este 
indivíduo específico: o desenvolvimento emocional deste indivíduo; o papel da mãe e dos pais; o papel das escolas 
e outros grupos; o processo de construção de uma identidade. Provavelmente, este indivíduo trata-se de: 
a) Uma criança. 
b) Um adolescente. 
c) Um idoso. 
d) Um adulto. 
 
19 - A política do Sistema Único de Saúde - SUS diz, na Lei nº 8.080 (1990), que a saúde é um direito 
fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Essa 
diretriz quer dizer que: 
a) A assistência de saúde ao cidadão é de responsabilidade única do Estado, não devendo a família se preocupar em 
prover esse atendimento. 
b) A sociedade está isenta de qualquer responsabilidade de promover serviços de saúde à população. 
c) Implica em responsabilizar o Estado no repasse de subsídios financeiros às famílias, às empresas e à sociedade para 
que a assistência à saúde seja garantida. 
d) O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas, e da sociedade em promover a assistência à 
saúde. 
 
20 - De acordo com a Lei nº 8.080 (1990), a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros: 
a) O esporte. 
b) O ruralismo. 
c) O absenteísmo. 
d) O trabalho. 
 
21 - Sobre a avaliação psicológica, pode-se elencar as seguintes características desse processo: 
I - Tem caráter técnico e científico, podendo ser realizado apenas individualmente. 
II - É dinâmico e constitui em fonte de informações de caráter explicativo sobre os fenômenos psicológicos. 
III - Tem finalidade de subsidiar o trabalho dos psicólogos apenas na prática clínica. 
IV - Requer um planejamento prévio e cuidadoso. 
Dentre as afirmativas citadas acima, estão CORRETAS apenas: 
a) As afirmativas II e IV. 
b) As afirmativas I, II e III. 
c) As afirmativas I, II e IV. 
d) As afirmativas I e III. 
 
22 - O processo de Avaliação Psicológica apresenta alguns passos essenciais para que seja possível alcançar os 
resultados esperados. Dentre as alternativas abaixo, marque aquela que NÃO corresponde a uma das etapas 
envolvidas nesse processo. 
a) Levantamento dos objetivos da avaliação. 
b) Coleta de informações via aplicação de testes psicológicos. 
c) Integração das informações e desenvolvimento das hipóteses iniciais. 
d) Indicação das respostas à situação que motivou o processo de avaliação e comunicação cuidadosa dos resultados. 
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23 - Dentre as teorias da aprendizagem, existe uma que afirma que a cultura e o meio social são dimensões 
intrínsecas do comportamento humano, sendo este plurideterminado juntamente com a aprendizagem. Ainda, 
diz que tanto o meio como o aprendiz são ativos, e o comportamento (seja observável ou encoberto) pode ser 
explicado e analisado apenas se forem considerados os contextos em que ocorre. A teoria em questão é a: 
a) Histórico-Cultural. 
b) Teoria do Desenvolvimento Proximal. 
c) Teoria Sócio-Cognitiva. 
d) Teoria Behaviorista. 
 
24 - Titchener, da escola denominada estruturalismo, defendia que o objeto de estudo da psicologia deve ser: 
a) A experiência dependente de um sujeito experienciante. 
b) O inconsciente, como fenômeno que determina o comportamento humano. 
c) A mente como um todo, e os fenômenos mentais como partes da consciência. 
d) O meio ambiente como fator determinante do comportamento humano. 
 
25 - De acordo com Vygotsky, Freud e Piaget abordaram o desenvolvimento psíquico como um mecanismo 
adaptativo do comportamento, ou seja, Piaget colocava o intelecto como um mecanismo de adaptação da criança 
ao mundo das coisas, e Freud apontava os mecanismos de censura, repressão, etc. Sendo assim, Vygotsky 
afirmou que o imprescindível era estudar a afetividade e o intelecto como sendo: 
a) Mecanismos separados. 
b) Um influenciando mais o outro, no caso a afetividade determinando o intelecto. 
c) Um influenciando mais o outro, no caso o intelecto determinando a afetividade. 
d) Ambos uma unidade, não abordando-os apenas como mecanismos adaptativos do comportamento. 
 
26 - Dentre as psicopatologias abaixo, qual pertence à categoria dos distúrbios quantitativos de humor: 
a) Esquizofrenia. 
b) Euforia. 
c) Psicopatia. 
d) Transtornos Globais do Desenvolvimento. 
 
27 - A Escola das Relações Humanas, que surgiu nos Estados Unidos como consequência imediata das conclusões 
obtidas na Experiência em Hawthorne, teve como precursor alguns autores. Escolha abaixo a alternativa 
CORRETA que contenha um destes teóricos: 
a) Elton Mayo. 
b) Leontiev. 
c) Pichon Rivière. 
d) Pavilov. 
 
28 - A Reforma Psiquiátrica, que vem ocorrendo no Brasil há aproximadamente 03 décadas, tem alguns eixos 
principais de atuação, dentre eles pode-se citar: 
a) A permanência dos hospitais asilares. 
b) A centralização dos serviços e atendimentos de saúde mental. 
c) A manutenção dos manicômios. 
d) A desinstitucionalização. 
 
29 - A difusão de psicólogos no campo da saúde pública, antes circunscrita a serviços especializados de saúde 
mental, é considerada emergente no Brasil. Essa expansão é atribuída às ações sociais e políticas para a 
efetivação da reforma psiquiátrica, e às intervenções multiprofissionais para a melhoria da qualidade da 
assistência à saúde mental, reforçadas pela busca do Estado por diminuir os custos hospitalares e ampliar as 
atenções secundária e primária. A atuação do psicólogo na saúde pública tem passado por mudanças e inovações, 
onde não é mais apenas o modelo clínico tradicional que conduz o trabalho deste profissional, mas alguns 
modelos de atendimentos multidisciplinares. Identifique, dentre as alternativas abaixo, aquela CORRETA que 
representa um novo modelo de atendimento em saúde pública e que abrange também o trabalho de outros 
profissionais de saúde: 
a) Psicoterapia. 
b) Análise clínica. 
c) Apoio Matricial. 
d) Técnicas de grupos. 
 
30 - No Código de Ética do Psicólogo, art. 1º, que trata sobre os deveres fundamentais do psicólogo, existe um 
item que informa sobre o seguinte dever: “Prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou 
de emergência, sem visar...”: 
a) A cura. 
b) O benefício pessoal. 
c) O lucro. 
d) A ética. 







