
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÍBA 

 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de 
Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação   
do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem 
assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 26/11/2012, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital 
do Concurso  Público nº 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÍBA de 17/09/2012. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou    
a mesma.  
  
BOA PROVA!! 

DATA: 25 DE NOVEMBRO DE 2012 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

PSICÓLOGO 






 

 

 

  

PARTE I - PSICÓLOGO 
 
01 - Sobre o Estatuto da criança e do adolescente, Lei N. 
8.069, de 1990, assinale a alternativa falsa: 

A) Essa lei dispõe sobre a proteção integral à criança e 
ao adolescente. 

B) Nos casos expressos em lei, aplica-se 
excepcionalmente esse Estatuto às pessoas entre 
dezoito e vinte e cinco anos de idade.  

C) Considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a 
pessoa até doze anos de idade incompletos, e 
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de 
idade. 

D) A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 
prejuízo da proteção integral de que trata essa lei. 

E) Na interpretação dessa lei levar-se-ão em conta os 
fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem 
comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, 
e a condição peculiar da criança e do adolescente 
como pessoas em desenvolvimento.  

 
02 - Em consonância com o Estatuto da criança e do 
adolescente, Lei N. 8.069, de 1990, assinale a alternativa 
falsa: 

A) As gestantes ou mães que manifestem interesse em 
entregar seus filhos para adoção serão 
facultativamente encaminhadas à Justiça da Infância 
e da Juventude.  

B) O poder público, as instituições e os empregadores 
propiciarão condições adequadas ao aleitamento 
materno, inclusive aos filhos de mães submetidas a 
medida privativa de liberdade. 

C) Incumbe ao poder público proporcionar assistência 
psicológica à gestante e à mãe, no período pré e pós-
natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar 
as consequências do estado puerperal. 

D) É assegurado à gestante, através do Sistema Único 
de Saúde, o atendimento pré e perinatal.    

E) Incumbe ao poder público propiciar apoio alimentar 
à gestante e à nutriz que dele necessitem. 

 
03 - A partir dos conhecimentos acerca do Estatuto da criança 
e do adolescente, Lei N. 8.069, de 1990, leia as assertivas e 
julga cada uma delas verdadeira (V) ou falsa (F): 
Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de 
gestantes, públicos e particulares, são obrigados a: 
I - manter registro das atividades desenvolvidas, através de 
prontuários individuais, pelo prazo de dezoito anos (    ) 
II - identificar o recém-nascido mediante o registro de sua 
impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem 
prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade 
administrativa competente (     ) 
III - proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica 
de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem 
como prestar orientação aos pais (     ) 
IV - fornecer declaração de nascimento onde constem 
necessariamente as intercorrências do parto e do 
desenvolvimento do neonato (     ) 
V - manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a 
permanência junto à mãe (     ) 
 
 

A ordem correta é: 
A) F, V, V, V, F 
B) F, V, F, V, V 
C) V, V, V, V, V 
D) F, V, V, V, V 
E) V, F, V, V, V 
 

04 - De acordo com o Estatuto da criança e do adolescente, 
Lei N. 8.069, de 1990, assinale a alternativa falsa: 

A) Entende-se por família natural a comunidade 
formada pelos pais ou qualquer deles e seus 
descendentes. 

B) Entende-se por família extensa ou ampliada 
aquela que se estende para além da unidade pais e 
filhos ou da unidade do casal, formada por 
parentes próximos com os quais a criança ou 
adolescente convive e mantém vínculos de 
afinidade e afetividade. 

C) O reconhecimento do estado de filiação pode 
preceder o nascimento do filho e não pode 
suceder-lhe ao falecimento. 

D) Os filhos havidos fora do casamento poderão ser 
reconhecidos pelos pais, conjunta ou 
separadamente, no próprio termo de nascimento, 
por testamento, mediante escritura ou outro 
documento público, qualquer que seja a origem da 
filiação. 

E) O reconhecimento do estado de filiação é direito 
personalíssimo, indisponível e imprescritível, 
podendo ser exercitado contra os pais ou seus 
herdeiros, sem qualquer restrição, observado o 
segredo de Justiça. 

 
05 - De acordo com o Estatuto da criança e do adolescente, 
Lei N. 8.069, de 1990, considerando a medida de 
colocação em família substituta, assinale a alternativa 
falsa: 

A) A colocação em família substituta far-se-á 
mediante guarda, tutela ou adoção, 
independentemente da situação jurídica da criança 
ou adolescente, nos termos da Lei. 

B) Sempre que possível, a criança ou o adolescente 
será previamente ouvido por equipe 
interprofissional, respeitado seu estágio de 
desenvolvimento e grau de compreensão sobre as 
implicações da medida, e terá sua opinião 
devidamente considerada.  

C) Na apreciação do pedido levar-se-á em conta o 
grau de parentesco e a relação de afinidade ou de 
afetividade, a fim de evitar ou minorar as 
consequências decorrentes da medida. 

D) Em se tratando de criança ou adolescente indígena 
ou proveniente de comunidade remanescente de 
quilombo, é ainda obrigatório a intervenção e 
oitiva de representantes do órgão federal 
responsável pela política indigenista, no caso de 
crianças e adolescentes indígenas, e de 
antropólogos, perante a equipe interprofissional ou 
multidisciplinar que irá acompanhar o caso.   

E) Tratando-se de maior de 12 (doze) anos de idade, 
será necessária sua escuta em audiência, porém 
não se faz obrigatório o seu consentimento para a 
realização da medida.   






 

 

 

  

06 - De acordo com o Estatuto da criança e do adolescente, Lei 
N. 8.069, de 1990, assinale a alternativa falsa: 

A) A guarda confere à criança ou adolescente a condição 
de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, 
inclusive previdenciários. 

B) A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, 
mediante ato judicial fundamentado, ouvido o 
Ministério Público. 

C) Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos 
casos de tutela e adoção, para atender a situações 
peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou 
responsável, podendo ser deferido o direito de 
representação para a prática de atos determinados. 

D) A inclusão da criança ou adolescente em programas 
de acolhimento institucional terá preferência a seu 
acolhimento familiar observado, em qualquer caso, o 
caráter temporário e excepcional da medida, nos 
termos da Lei.  

E) A guarda obriga a prestação de assistência material, 
moral e educacional à criança ou adolescente, 
conferindo a seu detentor o direito de opor-se a 
terceiros, inclusive aos pais.  

 

07 - Segundo o novo Código de Ética Profissional do 
Psicólogo, aprovado em 2005, julgue verdadeira (V) ou falsa 
(F) as assertivas. 
São princípios fundamentais: 

I.O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando 
crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e 
cultural. (    ) 

II.O psicólogo atuará com responsabilidade, por meio do 
contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o 
desenvolvimento da Psicologia como campo científico de 
conhecimento e de prática. (    ) 

III.O psicólogo contribuirá para promover a restrição do acesso da 
população às informações, ao conhecimento da ciência 
psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da profissão. (    ) 

IV.O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja 
efetuado com dignidade, rejeitando situações em que a 
Psicologia esteja sendo aviltada.     (    ) 

V.O psicólogo considerará as relações de poder nos contextos em 
que atua e os impactos dessas relações sobre as suas atividades 
profissionais, posicionando-se de forma crítica e em 
consonância com os demais princípios do Código. (    ) 
A ordem correta é: 

A) F, V, V, V, V 
B) F, V, F, V, V 
C) F, V, V, F, V 
D) V, F, F, V, V 
E) V, V, F, V, V 

 

08 - De acordo com o novo Código de Ética Profissional do 
Psicólogo, aprovado em 2005, são deveres fundamentais dos 
psicólogos, exceto: 

A) Conhecer Código de ética profissional do psicólogo. 
B) Induzir a convicções morais aceitas pela comunidade 

científica de profissionais da área. 
C) Divulgar Código de ética profissional do psicólogo. 
D) Cumprir e fazer cumprir o Código de ética 

profissional do psicólogo. 
E) Prestar serviços profissionais em situações de 

calamidade pública ou de emergência, sem visar 
benefício pessoal. 

 

09 - Sobre Segundo o novo Código de Ética Profissional 
do Psicólogo, aprovado em 2005, não podemos afirmar: 

A) O psicólogo, para ingressar, associar-se ou 
permanecer em uma organização, considerará a 
missão, a filosofia, as políticas, as normas e as 
práticas nela vigentes e sua compatibilidade com 
os princípios e regras do Código. 

B) Ao fixar a remuneração pelo seu trabalho, o 
psicólogo levará em conta a justa retribuição aos 
serviços prestados e as condições do usuário ou 
beneficiário. 

C) O psicólogo, quando participar de greves ou 
paralisações, garantirá que as atividades de 
emergência não sejam interrompidas. 

D) Para realizar atendimento não eventual de 
criança, adolescente ou interdito, o psicólogo 
deverá obter autorização dos dois genitores ou 
responsável legal mais uma testemunha. 

E) Nos documentos que embasam as atividades em 
equipe multiprofissional, o psicólogo registrará 
apenas as informações necessárias para o 
cumprimento dos objetivos do trabalho. 

 
10 - Em consonância como novo Código de Ética 
Profissional do Psicólogo, aprovado em 2005, não 
podemos afirmar: 

A) O psicólogo não divulgará, ensinará, cederá, 
emprestará ou venderá a leigos instrumentos e 
técnicas psicológicas que permitam ou facilitem 
o exercício ilegal da profissão. 

B) O psicólogo, ao promover publicamente seus 
serviços, por quaisquer meios, individual ou 
coletivamente informará o seu nome completo, o 
CRP e seu número de registro. 

C) O psicólogo, ao promover publicamente seus 
serviços, por quaisquer meios, individual ou 
coletivamente não utilizará o preço do serviço 
como forma de propaganda. 

D) As transgressões dos preceitos do Código de 
Ética Profissional constituem infração disciplinar 
com a aplicação das seguintes penalidades, na 
forma dos dispositivos legais ou regimentais, tais 
como advertência; multa; censura pública; 
suspensão do exercício profissional, por até 30 
(trinta) dias, ad referendum do Conselho Federal 
de Psicologia; e cassação do exercício 
profissional, ad referendum do Conselho Federal 
de Psicologia. 

E) O psicólogo, na realização de estudos, pesquisas 
e atividades voltadas para a produção de 
conhecimento e desenvolvimento de tecnologias 
garantirá o caráter involuntário da participação 
dos envolvidos, mediante consentimento livre e 
esclarecido de ordem facultativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 






 

 

 

  

11 - De acordo com o Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741, de 1º 
de outubro de 2003, julgue cada uma das assertivas verdadeira 
(V) ou falsa (F): 

I.É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos 
assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos.   (    ) 

II.Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições 
econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao Poder 
Público esse provimento, no âmbito da assistência social. (    ) 

III.É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por 
intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o 
acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e 
contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, 
proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial 
às doenças que afetam preferencialmente os idosos. (    ) 

IV.É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela 
cobrança de valores diferenciados em razão da idade. (    ) 

V.o idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é 
assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe 
for reputado mais favorável. (    ) 
A ordem correta é: 

A) F, V, V, V, V 
B) F, V, F, V, V 
C) V, V, F, F, V 
D) V, V, V, V, V 
E) V, V, F, V, V 

 

12 - Em consonância com o Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003, assinale a alternativa incorreta. 
A garantia de prioridade compreende: 

A) Priorização do atendimento asilar ao idoso, em 
detrimento do atendimento familiar. 

B) Atendimento preferencial imediato e individualizado 
junto aos órgãos públicos e privados prestadores de 
serviços à população. 

C) Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 
relacionadas com a proteção ao idoso. 

D) Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de 
assistência social locais. 

E) Prioridade no recebimento da restituição do Imposto 
de Renda. 

 

13 - Tendo como referência o Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003, é incorreto afirmar: 

A) Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou 
emprego, é vedada a discriminação e a fixação de 
limite máximo de idade, inclusive para concursos, 
ressalvados os casos em que a natureza do cargo o 
exigir. 

B) O primeiro critério de desempate em concurso público 
será a idade, dando-se preferência ao de idade mais 
elevada. 

C) Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados 
com recursos públicos, o idoso goza de prioridade na 
aquisição de imóvel para moradia própria, com 
reserva de pelo menos 10% (dez por cento) das 
unidades habitacionais residenciais para atendimento 
aos idosos. 

D) O Dia Mundial do Trabalho, 1o de Maio, é a data-base 
dos aposentados e pensionistas. 

E) Toda instituição dedicada ao atendimento ao idoso 
fica obrigada a manter identificação externa visível, 
sob pena de interdição, além de atender toda a 
legislação pertinente. 

14 - Leia atentamente e assinale a alternativa incorreta, de 
acordo com o Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741, de 1º de 
outubro de 2003: 

A) Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso 
apresente qualquer documento pessoal que faça 
prova de sua idade. 

B) Nos veículos de transportes coletivos públicos 
urbanos e semi-urbanos, serão reservados 10% (dez 
por cento) dos assentos para os idosos, devidamente 
identificados com a placa de reservado 
preferencialmente para idosos. 

C) É assegurada a reserva, para os idosos, nos termos da 
lei local, de 5% (cinco por cento) das vagas nos 
estacionamentos públicos e privados, as quais 
deverão ser posicionadas de forma a garantir a 
melhor comodidade ao idoso. 

D) Aos maiores de 60 (sessenta) anos fica assegurada a 
gratuidade dos transportes coletivos públicos 
urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços 
seletivos e especiais, quando prestados paralelamente 
aos serviços regulares. 

E) No sistema de transporte coletivo interestadual 
observar-se-á, nos termos da legislação específica a 
reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para 
idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-
mínimos. 
 

15 - Leia com atenção e assinale a alternativa incorreta:  
A) Historicamente, a atuação dos psicólogos estava 

restrita à Psicologia aplicada, executada em 
consultórios particulares, escolas e empresas, cujo 
acesso estava restrito àqueles que dispunham de 
recursos para custear o trabalho desses profissionais. 

B) A presença da Psicologia brasileira nas instituições 
sociais ocorreu inicialmente no século XIX, no 
interior da medicina, junto à psiquiatria. 

C) Levar a Psicologia às políticas públicas contribui 
sobremaneira não apenas no atendimento ao cidadão, 
como também na formulação e na implementação 
das políticas. 

D) O compromisso social da Psicologia levou a uma 
importante discussão em nosso país pelo fim dos 
manicômios, compreendendo que a loucura é um 
fato social e que os melhores resultados nos 
tratamentos não estavam nos manicômios, mas sim 
no convívio social. 

E) O movimento de reforma sanitária e a elaboração do 
SUS não foram relevantes para a Psicologia no 
momento de desenvolvimento em que se encontrava, 
no Brasil. 

 
16 - O compromisso social da Psicologia ocasionou em nosso 
país uma importante discussão pelo fim dos manicômios, 
rompendo a exclusão e propondo a inserção de pacientes no 
contexto social e familiar, com acompanhamento do Estado 
por meio de uma ampla rede de atenção. O Brasil tem 
conseguido grandes avanços nessa luta antimanicomial. 
Trata-se de um movimento que ficou conhecido como: 

A) Reforma Psiquiátrica 
B) Reforma Psicológica 
C) Luta contra o ato médico 
D) Movimento Hospitalocêntrico 
E) Luta Antipsiquiátrica  






 

 

 

  

17 - De acordo com seus conhecimentos e com a cartilha 
publicada pelo Conselho Federal de Psicologia Como a 
Psicologia pode contribuir para o avanço do SUS, assinale 
a alternativa incorreta:  

A) A Psicologia também é importante como atenção, 
promoção, prevenção de saúde, não apenas nos 
casos de doença, mas nas ações que visam à 
melhoria da qualidade de vida. 

B) Atualmente a Psicologia ainda não dispõe de 
conhecimentos para a atuação em equipes 
multidisciplinares. 

C) O Plano Nacional de Saúde, em suas definições, 
considera a contribuição deste na redução das 
desigualdades em saúde, mediante a pactuação de 
metas estratégicas para a melhoria das condições 
de saúde da população e para a resolubilidade do 
SUS, assim como a participação e o controle 
social das ações e serviços de saúde desenvolvidos 
no país. 

D) O conceito de que o bem-estar psicológico está 
relacionado com as vivências associadas à 
percepção de controle sobre a vida, à liberdade de 
escolha, à autonomia e à satisfação é 
indispensável para superar o modelo biomédico, 
centrado nas práticas individuais, curativas e 
medicamentosas. 

E) De acordo com o Plano Nacional de Saúde, são 
campos de atuação da Psicologia em Saúde 
Pública: atenção básica, média e alta 
complexidade, vigilância em saúde. 

 
18 - De acordo com seus conhecimentos e tendo como 
referência a cartilha Adolescência & Psicologia, lançada 
pelo Conselho Regional de Psicologia, assinale a 
alternativa falsa: 

A) Apesar de estudos antropológicos que, desde 
Margareth Mead, têm questionado a 
universalidade dos conflitos adolescentes, a 
psicologia convencional insiste em negligenciar a 
inserção histórica do jovem e suas condições 
objetivas de vida. 

B) As concepções presentes nas vertentes teóricas da 
psicologia, apesar de considerarem a adolescência 
como um fenômeno biopsicossocial, ora enfatizam 
os aspectos biológicos, ora os aspectos ambientais 
e sociais, não conseguindo superar visões 
dicotomizantes ou fragmentadas. 

C) Mudanças no corpo e desenvolvimento cognitivo 
são marcas constantemente destacadas da 
adolescência. 

D) A adolescência não é período natural do 
desenvolvimento e independe do significado e 
interpretação formulados pelo homem. 

E) A educação escolar, para grande parte da 
população brasileira, produz um conjunto de 
relações marcadas pela tensão, descontinuidade e 
desvalorização das crianças e dos adolescentes 
que nela ingressam.  

 
 
 
 
 

19 - Atualmente profissionais da área da psicologia têm 
observado o retorno das explicações organicistas centradas 
em distúrbios e transtornos no campo da educação para 
explicar dificuldades de crianças na escolarização. Sobre 
esse tema, assinale a alternativa incorreta: 

A) O avanço das explicações organicistas para a 
compreensão do não aprender de crianças e 
adolescentes retoma os velhos verbetes tão 
questionados por setores da Psicologia, Educação 
e Medicina, a saber, dislexia, disortografia, 
disgrafia, dislalia, transtornos de déficit de 
atenção, com hiperatividade, sem hiperatividade e 
hiperatividade. 

B) Os defensores das explicações organicistas no 
campo da educação utilizam o argumento de que 
seria um direito da família saber o problema que a 
criança possui e, mais do que isso, que caberia ao 
Estado brasileiro arcar com as despesas do 
diagnóstico, do tratamento e da medicação.  

C) A concepção organicista busca na criança, em 
áreas de seu cérebro e em seu comportamento 
manifesto as causas das dificuldades de leitura, 
escrita, cálculo e acompanhamento dos conteúdos 
escolares desconsiderando os meios sociais, as 
implicações políticas, a escola, o método, as 
condições de aprendizagem e de escolarização. 

D) É fundamental considerar que com o 
desenvolvimento de exames modernos - tais como 
ressonâncias magnéticas, e mapeamentos 
cerebrais e genéticos - juntamente com o 
eletroencefalograma, já se adquire material 
suficiente para diagnosticar quaisquer distúrbios 
ou problemas de aprendizagem. 

E) As pesquisas indicam, através de décadas, que o 
fracasso escolar é mais frequente entre alunos 
oriundos das classes mais pobres do nosso país, 
especialmente a população negra e parda, fato que 
nos convida a refletir sobre o caráter social e 
político da escolarização e da medicalização da 
educação. 

 
20 - Em consonância com a cartilha Adoção: um direito de 
todos e todas, lançada pelo Conselho Federal de 
Psicologia, julgue cada uma das assertivas verdadeira (V) 
ou falsa (F): 
I. Durante anos se observou o crescimento do número de 

cartórios que registram as uniões estáveis entre 
pessoas do mesmo sexo, artifício utilizado para 
garantir direitos, para se registrar publicamente vidas 
em comum, oficializar uniões. (    ) 

II. A família, tradicional base da sociedade, distante 
durante muito tempo do ideário daqueles que não 
viviam relações procriativas, passou a ser objeto de 
desejo de muitos. (    ) 

III. Existe um receio de que as crianças cujos pais sejam 
gays ou lésbicas possam, no futuro, apresentar alguma 
identificação com a homossexualidade, visto que a 
convivência da criança com dois pais ou duas mães 
tem o poder de determinar a identidade homossexual 
do filho, o que de fato vem se confirmando em 
pesquisas recentes.     (    ) 

 
 






 

 

 

  

IV. Em todas as relações que envolvem a vida humana, 
desde o nascimento até a morte, perpassam as 
necessidades voltadas aos cuidados primeiros à criança e 
as relações de dependência que transpassam de geração a 
geração. (    ) 

V. As novas configurações familiares surgem para colocar 
em xeque a concepção heterocêntrica de família como 
única, enfrentando fortes desafios. (    ) 

A ordem correta é: 
A) F, F, F, V, V 
B) F, V, F, V, V 
C) V, V, F, F, V 
D) V, V, V, F, V 
E) V, V, F, V, V 

 
21 - Leia atentamente e assinale a alternativa incorreta: 

A) Diversos estudos revelam que a presença crescente 
dos psicólogos na saúde pública no Brasil aconteceu 
em associação com a reforma psiquiátrica, com a 
criação do campo chamado da saúde mental. 

B) A experiência dos psicólogos a partir da década de 
80 na saúde pública trouxe elementos importantes 
para o início da desconstrução do modelo anterior, 
ainda que essa virada não tenha sido feita de modo 
definitivo. 

C) Os psicólogos, junto a outros profissionais, ainda que 
estejam inseridos em uma relação de suposta 
igualdade nas equipes multiprofissionais, vivem em 
condição de subalternidade na hierarquia interna do 
campo de trabalho, dominado pela categoria médica 
– o que pode ser comprovado tanto na organização 
do processo de trabalho quanto na diferença de 
remuneração das categorias. 

D) Tem havido um crescimento da inserção dos 
psicólogos no âmbito da saúde pública, no Brasil, 
ocasionando o rompimento definitivo com as antigas 
práticas convencionais. 

E) A Reforma Psiquiátrica busca superar as 
intervenções tradicionalmente hospitalocêntricas e 
medicalizantes em relação à loucura e para isso visa 
implantar estratégias de cuidado territoriais e 
integrais, ancorados em novos saberes e valores 
culturais. 
 

22 - Leia atentamente o fragmento abaixo e assinale a 
alternativa correta: 

“Arranjo organizacional que viabiliza o suporte técnico 
em áreas específicas para equipes responsáveis pelo 
desenvolvimento de ações básicas de saúde. Nesse arranjo, a 
equipe de saúde mental compartilha alguns casos com as 
equipes de Atenção Básica. Esse compartilhamento se produz 
em forma de corresponsabilização pelos casos, que podem se 
efetivar através de discussões conjuntas de casos, 
intervenções conjuntas junto às famílias e comunidades ou em 
atendimentos conjuntos, e também na forma de supervisão e 
capacitação”.  
Esse arranjo é chamado: 

A) Apoio Matricial (AM) 
B) Sistema Único de Saúde (SUS) 
C) Atenção Básica (AB) 
D) Atenção Especial (AE) 
E) Especialidades Médicas (EM) 
 

23 - É exatamente por não se tratar de uma imitação que ela 
traz a identificação como um processo que constitui e instaura o 
aparato psíquico e o eu. 
Estamos falando de um conceito caro a qual teoria? 

A) Cognitivo-Comportamental 
B) Construtivista 
C) Psicanálise 
D) Psicogenética 
E) Psicologia Humanista  
 

24 - A Aceitação Positiva Incondicional, Autenticidade e a 
Compreensão Empática são condições facilitadoras não apenas 
da relação terapêutica, mas também de todas as outras relações. 
Estamos falando da? 

A) Psicanálise 
B) Comportamentalismo 
C) Psicologia Analítica 
D) Psicologia Humanista  
E) Abordagem Centrada na Pessoa 

 
25 - As consequências de um comportamento podem 
influenciar a probabilidade de este ocorrer novamente. A 
técnica mais eficaz e recomendada para alterar 
comportamentos consiste na extinção e não na punição, pois 
esta última traz muitas consequências adversas. 
Estamos falando de conceitos caros a qual teoria? 

A) Psicanálise 
B) Abordagem Centrada na Pessoa 
C) Comportamentalista 
D) Psicogenética 
E) Psicologia Construtivista 
  

26 - Seu modelo prima  pelo rigor científico de sua produção, 
ampla e consistente ao longo de 70 anos, que trouxe 
contribuições práticas importantes, principalmente, ao campo 
da Educação, embora a sua intenção não tenha propriamente 
incluído a ideia de formular uma teoria específica de 
aprendizagem. 
De que importante teórico falamos? 

A) Freud 
B) Piaget 
C) Vygotsky 
D) Skinner 
E) Rogers  
 

27 - Construiu sua teoria tendo por base o desenvolvimento do 
indivíduo como resultado de um processo sócio-histórico, 
enfatizando o papel da linguagem e da aprendizagem nesse 
desenvolvimento, sendo essa teoria considerada histórico-
social. Sua questão central é a aquisição de conhecimentos pela 
interação do sujeito com o meio. As concepções sobre o 
processo de formação de conceitos remetem às relações entre 
pensamento e linguagem, à questão cultural no processo de 
construção de significados pelos indivíduos, ao processo de 
internalização e ao papel da escola na transmissão de 
conhecimento, que é de natureza diferente daqueles aprendidos 
na vida cotidiana. 
Falamos de: 

A) Melanie Klein 
B) Piaget 
C) Freud 
D) Adler  
E) Vygotsky 






 

 

 

  

28 - Suas formulações fundamentam-se no conceito de 
epigênese, termo da embriologia. Sustenta que o 
desenvolvimento ocorre em estádios sequenciais e 
claramente definidos, que devem ser satisfatoriamente 
resolvidos para que o desenvolvimento avance sem 
problemas. 
Falamos de: 

A) Maslow 
B) Erikson 
C) Rogers 
D) Vygotsky 
E) Lacan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 
A questão 29 refere-se ao texto seguinte: 
 
 Estou com saudade de ficar bom. Escrever é 
consequência natural. 

(Jorge Amado, na Folha de São Paulo, 22/10/96) 
 
29- Das afirmações seguintes: 
I- É possível afirmar que o autor, na verdade, tem saudade 
de “escrever”. 
II- De acordo com o texto o autor está doente porque não 
escreve. 
III- Segundo o autor, “escrever” é consequência de voltar a 
trabalhar. 

A) Estão corretos os itens I e II. 
B) Estão corretos os itens II e III. 
C) Apenas o item III está correto. 
D) Todos estão incorretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
As questões de 30 a 32 referem-se ao texto seguinte: 
 
 Marx disse que Deus é o ópio do povo. Já 
sabemos que não entendia nem de Deus nem de ópio. Deus 
é uma experiência de fé. Impossível defini-lo. 

(Paulo Coelho, em O Globo, 25/2/96) 
 
30- Das afirmações seguintes: 
I- Segundo o autor, Marx falou a respeito de algo sobre o 
qual não tinha conhecido. 
II- Infere-se do texto que Deus deve ser admirado e 
conceituado. 
III- Considerando o período inicial do texto, para Marx 
Deus exclui do povo a condição de raciocinar. 

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens II e III. 
C) Estão corretos apenas os itens I e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
31- O primeiro período do texto apresenta uma figura de 
linguagem denominada: 

A) hipérbole 
B) prosopopeia 
C) pleonasmo 
D) metáfora 
E) catacrese 

 
32- O vocábulo que poderia ter sido grafado no texto com 
letra maiúscula é: 

A) lo 
B) ópio 
C) povo 
D) experiência 
E) fé 

 
  
 
 
 
 
 






 

 

 

  

A questão 33 refere-se a tira seguinte: 

 
 
33- Todas as afirmações são verdadeiras com relação a 
tira, exceto: 

A) O enunciado “Impulsos telefônicos” pode ser 
chamado de frase. 

B) O enunciado “Doutor: sou viciado em internet” 
pode ser considerado um período simples. 

C) A função sintática de “seres humanos” (2º 
quadrinho) é aposto. 

D) O enunciado “Impulsos telefônicos” constitui uma 
oração. 

E) “Sou viciado em internet” apresenta predicado 
nominal. 

 
34- Na frase “A seu lado, viajava um padre, alheio a tudo, 
mergulhado no breviário”, os vocábulos destacados têm, 
respectivamente a função sintática de: 

A) objeto direto e complemento nominal 
B) sujeito e objeto indireto 
C) sujeito e complemento nominal 
D) objeto indireto e complemento nominal 
E) sujeito e agente da passiva 

 
35- No período “Desde que houve a reunião em casa de 
Jandira, eu não pensava mais em Arabela”, a oração 
destacada classifica-se como: 

A) subordinada substantiva subjetiva 
B) subordinada adjetiva restritiva 
C) subordinada adverbial proporcional 
D) subordinada substantiva predicativa 
E) subordinada adverbial temporal 

 
36- Identifique a frase que apresenta desvio em relação a 
concordância. 

A) São duas horas e quarenta minutos. 
B) Naquele dia, faltou mais de meia sala. 
C) Vão inclusos à carta os meus documentos. 
D) Não havia motivos bastante para ele faltar. 
E) Bastam quatro pessoas para fazer o trabalho. 

 
37- Identifique a frase cuja preposição foi usada de forma 
inadequada: 

A) Sua atitude é passível de punição. 
B) Sua atitude é incompatível a esse ambiente. 
C) Marcos ficou indiferente a tudo o que ocorria. 
D) Ele está apto para frequentar a piscina. 
E) O fumo é nocivo ao organismo. 

 
38- Os elementos mórficos que compõem o vocábulo 
INAPTO são, respectivamente: 

A) radical – sufixo 
B) radical – desinência nominal 
C) prefixo – radical – desinência verbal 
D) prefixo – radical – desinência nominal 
E) prefixo – radical 

39- Identifique no texto seguinte, o número de vocábulos 
que devem receber o acento gráfico: 
 “Adoradora da historia de povos antigos e 
aficionada por reliquias arqueologicas, Lara Croft, 
acompanhada de sua amiga Jane, e surpreendida por 
ladrões inescrupulosos durante uma visita turistica ao 
museu de Manhattan. Sempre preparada para o combate, a 
heroina tenta evitar que os vilões desfalquem a coleção do 
museu.” 

NINTENDO WORLD. São Paulo: Futuro Comunicação, 
n. 37, set. 2002. p. 48. 

A) 05 
B) 04 
C) 06 
D) 03 
E) 07 

 
40- O período “Levantava cedo, tomava seu café com leite 
saía __ pressas para __ rua. Voltava, __ vezes, meia hora 
depois. No jantar era o primeiro __ chegar __ mesa”, é 
preenchido corretamente por: 

A) às – a – às – a – à 
B) às – a – as – a – à  
C) as – a – às – a – à 
D) às – a – às – a – a 
E) as – à – às – a – a 

 
 
 
 







