
 

PSICÓLOGO 
 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia com atenção o texto a seguir e responda às questões. 
"Está na hora de outra miss negra"  

Em 1984, Deise Nunes era uma das concorrentes 
do concurso rainha das Piscinas, realizado em Porto Alegre 
e, na época, uma das mais importantes vitrines do país 
para garotas que ambicionavam alcançar o cobiçado título 
de Miss Brasil. Deise venceu a competição naquele ano. 
Mas a coroação não foi tranquila. Os familiares das outras 
candidatas reclamaram, e foram necessárias três votações 
para confirmar a vitória. O motivo: parte dos envolvidos se 
recusava a aceitar que um dos concursos mais 
representativos do Rio Grande do Sul, conhecido por suas 
beldades loiras, graças à imigração europeia, sobretudo 
alemã, elegesse uma negra. 

"No dia, percebi alguns comentários maldosos, 
mas só fui saber dos detalhes depois. Foi uma passagem 
lamentável", conta Deise, que dois anos depois foi coroada 
a primeira - e, até hoje, única - miss Brasil negra. Ficou 
entre as finalistas do Miss Universo. Terminou em sexto 
lugar. "As outras concorrentes estranhavam. Geralmente, 
as negras do concurso vinham só da África. Hoje isso já 
mudou um pouco", comenta. 

Apesar do contato inicial com o preconceito, que 
quase a fez desistir da carreira de modelo, Deise decidiu 
continuar. Os conselhos de sua mãe foram decisivos. "Ela 
me mostrou que o racismo existia, mas que eu não 
poderia aceitá-lo calada", diz. "Muitos negros se 
resignaram, aceitaram a vitimização. Eu não me conformo 
com isso. É tudo difícil, mas é preciso insistir e insistir mais, 
até o fim." Deise, que atualmente vive com o marido e os 
dois filhos em Porto Alegre, fez trabalhos como modelo, 
apresentou programas de TV e, até hoje, é convidada a 
participar de júris e a dar palestras a novas misses.  E vê 
sinais de mudança. "Os negros deixaram de ganhar só os 
papéis de pobres e de marginais nas novelas e nos filmes. 
O novo presidente dos EUA é negro. Algo está mudando 
de fato." Passados 22 anos de sua coroação máxima, Deise 
afirma que "já está na hora de aparecer outra miss Brasil 
negra. Espero que ela possa chegar mais longe do que eu." 
(VIVIAN WHITEMAN)  (Folha de São Paulo, Caderno 
Ilustrada, 22/11/08, p. 2) 
 
01) Assinale a alternativa CORRETA de acordo com o 
texto: 
a) No trecho “Mas a coroação não foi tranquila” é 
demonstrada a opinião de Deise Nunes sobre o fato 
ocorrido. 
b) A condição do negro se modificou nesses 24 anos e isso 
se nota pelos papéis que os atores negros desempenham 
hoje nas novelas e nos filmes 
c) O texto se posiciona radicalmente sobre o lamentável 
preconceito sofrido pela modelo na época. 
d) O Rio Grande do Sul é um estado preconceituoso em 
função da imigração europeia. 
 

02) Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao 
terceiro parágrafo: 
a) A locução “apesar do” (apesar de + o), que inicia o 
terceiro parágrafo, exprime uma condição e não uma 
concessão. 
b) No primeiro período, o pronome relativo “que” 
refere-se ao termo “preconceito”. 
c) O pronome pessoal de “aceitá-lo” refere-se ao 
termo “racismo”. 
d) O pronome “isso” retoma o que foi dito 
anteriormente sobre racismo e sobre a vitimização 
que muitos negros aceitam. 
 
03) Nos seguintes excertos “garotas que 
ambicionavam alcançar o cobiçado título de Miss 
Brasil.” e “conta Deise, que dois anos depois foi 
coroada a primeira - e, até hoje, única - miss Brasil 
negra.” têm-se, respectivamente: 
a) Uma oração subordinada objetiva direta e uma 
oração subordinada adjetiva restritiva. 
b) Uma oração subordinada adjetiva restritiva e uma 
oração subordinada objetiva direta. 
c) Uma oração subordinada adjetiva restritiva e uma 
oração subordinada adjetiva explicativa. 
d) Uma oração subordinada adjetiva explicativa e 
uma oração subordinada adjetiva restritiva. 
 
04) Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Na oração “Deise venceu a competição naquele 
ano.”, o predicado é composto por um objeto direto e 
um adjunto adverbial de tempo. 
b) “Os conselhos de sua mãe foram decisivos” traz um 
predicado nominal. 
c) “Algo está mudando de fato” é oração sem sujeito. 
d) "Ela me mostrou que o racismo existia” apresenta 
uma oração subordinada objetiva direta. 
 
05) Com relação à regência dos verbos, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) Em “ venceu a competição” , o verbo é transitivo 
direto. 
b) Em “se recusava a aceitar”, o verbo é transitivo 
indireto. 
c) Em “não me conformo com isso”, o verbo é 
transitivo direto. 
d) Em “não me conformo com isso”, o verbo é 
transitivo indireto. 
 

PROVA DE MATEMÁTICA 
 

06) Uma pessoa, desejando fazer uma pintura em 
um muro vertical, apoia uma escada reta nesse muro 
em um ponto localizado a 2 metros do solo. Sendo o 
terreno horizontal e o ângulo formado entre a 
escada e o plano do solo 30o, pode-se afirmar que o 
comprimento 
da escada é: 
a) 4 metros; 
b) 2 metros; 
c) 1 metro; 



 

d) 8 metros; 
 
07) Considere a circunferência contendo 8 pontos 
equidistantes. O número de triângulos que podemos 
obter a partir dos 8 pontos distintos distribuídos, é: 
a) 56 
b) 14 
c) 28 
d) 24 
 
08) Uma torta de tomate em formato circular com 20 cm 
de diâmetro e 4 cm de espessura é fatiada em 10 pedaços 
iguais. Sabe-se que o valor calórico dessa torta é de 5 kcal 
por centímetro cúbico. Então se pode estimar que o valor 
calórico de cada uma dessas fatias, em quilocalorias, é 
igual a: 
a) 280 
b) 360 
c) 200 
d) 380 
 
09) Um quadrado é cortado em 49 quadrados menores. 
Todos esses quadrados têm as medidas de seus lados, em 
centímetros, expressas por números inteiros positivos. 
Há exatamente 48 quadrados com área igual a 1 cm2. O 
número de resultados possíveis para expressar, em cm2, 
a medida da área do quadrado original é exatamente 
igual a: 
a) 2  
b) 3 
c) 1  
d) 5 
 
10) O mês de fevereiro de um ano bissexto só terá cinco 
sábados se começar em um (a): 
a) Quarta-feira. 
b) Sábado 
c) Domingo.  
d) Quinta-feira. 
_______________________________________ 

 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
11) O que representa a sigla CONAMA: 
a) Código Nacional do Meio Ambiente. 
b) Conselho Nacional de Assistência  do Meio Ambiente. 
c) Conselho Nacional do Meio Ambiente 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
12) O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência é um 
programa que tem como finalidade prestar o socorro à 
população em casos de emergência:  
a) Samu/192. 
b) Samu/156. 
c) Samu/190. 
d) Samu/162. 
 
Com base na Lei 8.666 de 21 de junho de 1.993 que 
institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública, responda as questões 13 a 14: 

13) O prazo mínimo até o recebimento das 
propostas ou da realização do evento de compra em 
um processo licitatório será:  
a) Trinta dias para concurso, quando o contrato a 
ser celebrado contemplar o regime de empreitada 
integral ou quando a licitação for do tipo melhor 
técnica ou técnica e preço. 
b) Trinta dias para tomada de preços, quando a 
licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e 
preço. 
c) Trinta dias para tomada de preços, nos casos não 
especificados na alínea b do inciso anterior, ou leilão. 
d) Trinta dias para concorrência, quando o contrato 
a ser celebrado contemplar o regime de empreitada 
integral ou quando a licitação for do tipo melhor 
técnica ou técnica e preço. 
 
14) São modalidades de licitação:  
I – Concorrência. 
II - Tomada de preços.  
III – Convite. 
IV – Concurso.  
V - Leilão.  
a) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas. 
c) As alternativas I, II, III, IV e V estão corretas. 
d) Apenas as alternativas II, III e V estão corretas. 
 
15) Das alternativas abaixo, assinale a alternativa 
que não caracteriza dispensa de licitação: 
a) Para a aquisição ou restauração de obras de arte e 
objetos históricos, de autenticidade certificada, desde 
que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão 
ou entidade. 
b) Para outros serviços e compras de valor até 10% 
(dez por cento) do limite previsto para a modalidade 
convite –  R$ 15.000,00. 
c) Nos casos de guerra ou grave perturbação da 
ordem. 
d) Quando não acudirem interessados à licitação 
anterior e esta, justificadamente, não puder ser 
repetida sem prejuízo para a Administração, 
mantidas, neste caso, todas as condições 
preestabelecidas. 
_________________________________________ 

 
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
16) O Conselho Regional de Psicologia, 
fundamentado no trabalho de Silva (1988), realizou 
o primeiro levantamento a respeito da prática do 
psicólogo em Unidades Básicas de Saúde. O relatório 
que apresentou esse levantamento (Jackson e 
Cavallari, 1991) assinala que as atividades 
psicológicas de maior ocorrência nas Unidades são:  
a) Psicoterapia de adulto, psicodiagnóstico, 
ludoterapia. 
b) Orientação a gestante e a hipertensos. 
c) Ludoterapia, orientação a gestante e a hipertensos. 



 

d) Psicoterapia de adulto, psicodiagnóstico, ludoterapia, 
orientação a gestante e a hipertensos. 
 
17) O Conselho Regional de Psicologia, fundamentado no 
trabalho de Silva (1988), realizou o primeiro 
levantamento a respeito da prática do psicólogo em 
Unidades Básicas de Saúde. O relatório que apresentou 
esse levantamento (Jackson e Cavallari, 1991) assinala 
que os recursos técnicos mais utilizados pelos psicólogos 
são:  
a) A entrevista, a psicoterapia individual, testes, 
psicoterapia breve, observação lúdica, psicoterapia grupal, 
observação, dinâmica de grupos e grupos operativos. 
b) A entrevista, a psicoterapia individual, testes, 
psicoterapia breve, psicoterapia grupal, observação, 
dinâmica de grupos e grupos operativos. 
c) A psicoterapia grupal, observação, dinâmica de grupos e 
grupos operativos. 
d) A psicoterapia individual, psicoterapia breve, 
psicoterapia grupal, dinâmica de grupos e grupos 
operativos. 
 
18) Tendo em vista as responsabilidades de cada esfera 
de gestão do SUS – Ministério da Saúde, estados e 
municípios, destacamos as estratégias preconizadas para 
implementação da Política Nacional de Promoção da 
Saúde. A respeito desta temática é correto afirmar: 
I - Estruturação e fortalecimento das ações de promoção 
da saúde no SUS, privilegiando as práticas de saúde 
sensíveis à realidade do Brasil. 
II - Estímulo à inserção de ações de promoção da saúde 
em todos os níveis de atenção, com ênfase na atenção 
básica, voltadas às ações de cuidado com o corpo e a 
saúde; alimentação saudável e prevenção, e controle ao 
tabagismo. 
III - Desenvolvimento de estratégias de qualificação em 
ações de promoção da saúde, aos profissionais de saúde, 
que estão inseridos no SUS. 
IV - Apoio técnico e ou financeiro a projetos de 
qualificação de profissionais, para a atuação na área de 
informação, comunicação e educação popular referentes 
à promoção da saúde, que atuem na Estratégia de Saúde 
da Família e Programa de Agentes Comunitários de 
Saúde. 
Assinale a opção correta. 
a) Apenas as afirmações I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmações II e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmações I e III estão incorretas. 
d) Todas as afirmações estão corretas. 
 
19) Assinale a opção que está incorreta em relação às 
responsabilidades das esferas de gestão: 
a) Gestor Federal: Divulgar a Política Nacional de 
Promoção da Saúde; Promover a articulação com os 
estados para apoio à implantação e supervisão das ações 
referentes às ações de promoção da saúde; Pactuar e 
alocar recursos orçamentários e financeiros para a 
implementação. 
desta Política, considerando a composição tripartite. 

b) Gestor Estadual: Divulgar a Política Nacional de 
Promoção da Saúde; Implementar as diretrizes da 
Política de Promoção da Saúde em consonância com 
as diretrizes definidas no âmbito nacional e as 
realidades loco-regionais; Pactuar e alocar recursos 
orçamentários e financeiros para a implementação da 
Política, considerando a composição bipartite. 
c) Gestor Federal: Criar uma referência e/ou grupos 
matriciais responsáveis pelo planejamento, 
articulação e monitoramento e avaliação das ações de 
promoção da saúde nas secretarias estaduais de 
saúde; Manter articulação com municípios para apoio 
à implantação e supervisão das ações de promoção 
da saúde; Desenvolvimento de ações de 
acompanhamento e avaliação das ações de promoção 
da saúde para instrumentalização de processos de 
gestão. 
d) Gestor Estadual: Criar uma referência e/ou grupos 
matriciais responsáveis pelo planejamento, 
articulação e monitoramento e avaliação das ações de 
promoção da saúde nas secretarias estaduais de 
saúde; Manter articulação com municípios para apoio 
à implantação e supervisão das ações de promoção 
da saúde; Desenvolvimento de ações de 
acompanhamento e avaliação das ações de promoção 
da saúde para instrumentalização de processos de 
gestão. 
 
20) O Ministério da Saúde definiu a Agenda de 
Compromisso pela Saúde que agrega três eixos. 
Quais são eles: 
a) O Pacto em Defesa do Sistema Único de Saúde 
(SUS), o Pacto em Defesa da Vida e o Pacto de 
Gestão. 
b) O Pacto em Defesa do Sistema Único de Saúde 
(SUS), o Pacto em Defesa da Vida e o Pacto de Gestão 
Social. 
c) O Pacto do (SUS), o Pacto em Defesa da 
Humanidade e o Pacto de Gestão Social. 
d) O Pacto em Defesa do Sistema Único de Saúde 
(SUS), o Pacto em Defesa da Humanidade e o Pacto 
Social. 
 
21) Em relação à Lei 8.080, assinale a opção 
incorreta.  
a) A Lei 8.080 é de 19/9/1990. 
b) Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências. 
c) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na 
formulação e execução de políticas econômicas e 
sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 
outros agravos e no estabelecimento de condições 
que assegurem acesso universal e igualitário às ações 
e aos serviços para a sua promoção, proteção e 
recuperação. 
d) Lei 8.080 é de 19/9/1995. 
 



 

22) Em relação aos objetivos do Sistema Único de Saúde 
(SUS) é correto afirmar: 
I - A identificação e divulgação dos fatores condicionantes 
e determinantes da saúde. 
II - A assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 
realização integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas. 
Assinale a opção correta. 
a) Apenas a afirmação I está correta. 
b) Apenas a afirmação II está correta. 
c) As afirmações I e II estão incorretas. 
d) As afirmações I e II estão corretas. 
 
23) De acordo com o Art. 6º estão incluídas no campo de 
atuação do Sistema Único de Saúde, julgue os itens 
abaixo: 
I - A execução de ações: de vigilância sanitária; de 
vigilância epidemiológica; de saúde do trabalhador; e de 
assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 
II - A participação na formulação da política e na 
execução de ações de saneamento básico. 
III - A ordenação da formação de recursos humanos na 
área de saúde. 
IV - A vigilância nutricional e orientação alimentar. 
V - A colaboração na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho. 
a) Apenas as afirmações I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmações II, III  e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmações I, II e V estão corretas. 
d) Todas as afirmações estão corretas. 
 
24) Quais são as profissões consideradas da área da 
Saúde segundo o Conselho Nacional de Saúde (Resolução 
nº 287, de 8/10/98): 
a) Assistência Social, Biologia, Biomedicina, Educação 
Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, 
Odontologia, Psicologia e Terapia Ocupacional. 
b) Assistência Social, Educação Física, Enfermagem, 
Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, 
Nutrição, Odontologia, Psicologia e Terapia Ocupacional. 
c) Assistência Social, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição, Odontologia, 
Psicologia e Terapia Ocupacional. 
d) Assistência Social, Biologia, Biomedicina, Educação 
Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, 
Odontologia, Psicologia. 
 
25) Analise as questões abaixo e marque a opção correta: 
A câmara de regulação do trabalho em saúde: 
I - É uma instância permanente de caráter consultivo e 
natureza colegiada que permitirá ao poder público 
reassumir seu papel na regulação do trabalho em saúde, 
conforme mandamento constitucional e em consonância 
com a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº. 8.080/90). 
II - Criada no âmbito da Secretaria de Gestão do Trabalho 
e da Educação na Saúde (SGTES) está vinculada ao 

Departamento de Gestão e da Regulação do 
Trabalho em Saúde (Degerts). 
III - Constitui-se em um espaço de discussão entre 
gestores do SUS e representações profissionais com 
vistas à construção coletiva de respostas para 
questões relacionadas à regulação do trabalho em 
saúde. 
IV - Tem como desafio aliar a defesa dos interesses 
dos profissionais de saúde à garantia de que o 
trabalho seja efetivamente útil para a sociedade. 
a) Apenas a afirmação IV está incorreta. 
b) Apenas as afirmações II, e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmações I, II e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmações estão corretas. 
 




