
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

 

* 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 14/01/2013, 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 EXTREMOZ de 28/09/2012. 
 * 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: 13 DE JANEIRO DE 2013 
 

CONCURSO PÚBLICO 
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PARTE I – PSICOLOGIA 
 
01 - “Cada etapa do desenvolvimento parece apresentar 
peculiaridades quanto à percepção e ao modo de lidar com a 
morte, bem como alguns elementos comuns que devem ser 
identificados e compreendidos”. (Barbosa, C. G., Melchirori, 
L. E. & Neme, C. M. B. 2011. Paidéia.) Tendo em vista o 
tema selecionado, assinale a alternativa incorreta: 

A) Estudos apontam que o tema da morte tem sido 
relegado ao ostracismo, tornando-se um assunto tabu 
ao longo da história das sociedades ocidentais no 
século XX. 

B) Embora a criança pequena não compreenda as três 
dimensões do conceito de morte - irreversibilidade, 
não funcionalidade e universalidade - pesquisas 
apontam que ela sofre quando não há o suporte 
necessário para o enfrentamento de situações de 
perda.  

C) Na adolescência, a capacidade cognitiva é 
semelhante à do adulto, possibilitando a 
compreensão dos aspectos de irreversibilidade, não 
funcionalidade e universalidade da morte, tornando-a 
um evento mais real. 

D) As pesquisas são unanimes em assinalar que o medo 
da morte é mais presente entre os idosos, o que pode 
ser explicado pela proximidade desse momento. 

E) Por volta dos 40 a 50 anos, muitas funções físicas 
podem apresentar mudanças, certos declínios 
apresentam-se com maior vivacidade, os sinais de 
envelhecimento manifestam-se de modo mais 
evidente e as mortes de pessoas próximas, muitas 
vezes dos próprios genitores, passam a ser 
recorrentes. 

 
02 - Leia atentamente e complete os espaços corretamente: 
Foi frequentemente apontado que a psicologia de -
________, que procurava estabelecer _________ das 
capacidades de pensar no sujeito _________, tinha lidado 
rápido demais com os fatores sociais e culturais do 
desenvolvimento. 
Os espaços na frase podem ser completados por: 

A) Freud – a dificuldade – do inconsciente 
B) Piaget - a gênese – epistêmico 
C) Vigotski – a origem – pleno 
D) Erikson – os porquês – consciente 
E) Skinner – o motor – social 

 
03 - Leia atentamente o fragmento abaixo, retirado do 
texto “Por uma vara de vidoeiro simbólica”, de M. C. M. 
Kupfer, e assinale a alternativa correta: 
“A história mítica do Pai da horda primitiva, que institui a 
interdição e funda o socius, repete-se na história singular 
de cada criança. Nesse campo do Outro, desdobra-se a 
relação mãe/bebê. Para que esse bebê venha a tornar-se um 
sujeito do desejo, serão necessárias várias operações, 
sendo a principal delas a”: 

A) transferência 
B) sublimação 
C) associação livre 
D) alienação 
E) castração 

 
 

04 - “A revisão histórica aponta que a nossa sociedade, por 
não encontrar uma explicação concreta para o aborto, não 
consegue ver essa situação de frente e está ainda bastante 
arraigado ao conceito de maternidade como destino da mulher 
e o aborto como pecado” (Rebouças, M. S. S. & Dutra, E. M. 
S. 2011. Não Nascer: algumas reflexões fenomenológico-
existenciais sobre a história do aborto. Psiol. Estud).  
Leia atentamente as assertivas que versam sobre esse tema e 
assinale a alternativa incorreta: 

A) De acordo com a literatura, a prática do aborto é 
antiga e conhecida em todas as épocas e culturas, 
tendo sido encontrado sempre um mesmo sentido e 
significado em cada uma delas. 

B) Apesar de as civilizações grega e romana permitirem 
o aborto, este poderia ser considerado crime quando 
ferisse o direito de propriedade do pai sobre um 
potencial herdeiro.  

C) No Brasil, durante muito tempo o aborto foi 
considerado pelas elites dominantes e pela Igreja 
Católica como um desregramento moral, e devido ao 
seu crescente número, surgiu a necessidade de criar 
uma legislação que proibisse sua prática.  

D) De acordo com a literatura, foi somente na década de 
1970, com a realização de estudos na área acadêmica 
sobre Saúde Pública, que o aborto passou a ser 
problematizado como um fato social, e não mais 
como um desvio moral.  

E) O aborto é uma situação-limite na vida de um ser 
humano, assim como o suicídio e a morte, e por 
guardar em si um mistério, evoca os mais profundos 
sentimentos, além de ser considerado um tabu por se 
afastar da esfera cotidiana, apresentando um 
significado extraordinário e, ainda, mostrando-se 
como um espaço de fronteira entre a vida e a morte. 

 
05 - Assinale a alternativa incorreta: 

A) Segundo Adorno, não é a ênfase no indivíduo que 
distingue o objeto da psicologia social daquele 
estudado pela sociologia, da qual deveria ser 
parte, mas comportamentos irracionais 
manifestados em massas, e massas entendidas nos 
múltiplos sentidos atribuídos por Freud.  

B) Podemos dizer que o professor de uma escola de 
antigamente fazia emanar sua autoridade 
sustentada pelas ameaças de reprovação, pelo 
apelo aos diretores, pelas varas de marmelo e pela 
palmatória, e também pelas regras – como a de 
fazer os alunos levantarem quando entrava o 
professor. 

C) A autoridade do professor - outrora firme como 
um rochedo nos tempos das scholae medievais - 
está hoje sabidamente fraturada. 

D) “Totem e tabu”, “O mal-estar da civilização”, 
“Psicologia das massas e análise do eu” e 
“Opinião, loucura, sociedade”, são importantes 
obras freudianas que versam sobre o social. 

E) Um pequeno passeio pelos chamados textos sobre 
a cultura escritos por Freud nos ensina a respeito 
do lugar da Lei na fundação da civilização e o 
consequente surgimento de um sujeito que, em 
razão da própria proibição levantada pela Lei, 
deseja.  
 






 

 

 

  

06 - Leia com atenção e assinale a alternativa incorreta:  
A) A bibliografia especializada em psicoterapia breve 

é bastante numerosa na literatura de orientação 
psicanalítica, pois a psicanálise é a única 
abordagem teórica a realmente fundamentar um 
trabalho de psicoterapia breve. 

B) Ferenczi é considerado por alguns o avô e, por 
outros, o pai da psicoterapia breve, visto que ele 
se ocupou de introduzir mudanças técnicas no 
tratamento psicanalítico clássico, tentando 
encurtar o seu tempo de duração. 

C) A psicoterapia breve nasceu dentro do próprio 
movimento psicanalítico, em contraposição a essa 
modalidade terapêutica. 

D) Atualmente há psicoterapias breves que seguem 
diferentes orientações, como as cognitivo-
comportamentais e as psicodramáticas, e há as que 
se baseiam na psicanálise. 

E) Ernest Jones foi um dos mais severos opositores 
das tentativas de abreviar o tempo do processo 
terapêutico. 
 

07 - A partir de seus conhecimentos sobre a 
psicossomática assinale a alternativa falsa: 

A) A presença de pacientes com sintomas sem uma 
base orgânica correspondente ocorre em todas as 
áreas da medicina e é reconhecida há muitos anos. 

B) Os quadros de somatização são muito frequentes 
nos serviços de saúde, sendo responsáveis por 
grande número de consultas médicas e gerando 
importantes gastos. 

C) No final do século XIX, o médico Sigmund Freud 
provocou uma mudança de paradigma com a 
descoberta do inconsciente e a fundação de uma 
nova teoria sobre os processos psíquicos. 

D) A partir dos revolucionários estudos sobre a 
histeria executados com a colaboração do 
psiquiatra francês Charcot, foi proposto que as 
doenças orgânicas não são decorrentes apenas de 
agentes biológicos e que o corpo é susceptível 
também às vicissitudes da mente.  

E) A somatização é frequentemente encontrada nos 
diversos serviços de saúde e apresenta 
universalidade quanto a sua abordagem, ao 
diagnóstico e encaminhamentos para tratamento. 

 
08 - Leia o trecho abaixo que foi retirado do artigo 
publicado em 2012, pela revista Psicologia USP, intitulado” 
Contribuições da Psicologia Histórico-Cultural para a 
formação e atuação do psicólogo em contexto de Educação 
Inclusiva”, de Barroco, S. M. S e Souza, M. P. R. 
Uma das características do seu trabalho “estava na ênfase 
para que a pesquisa científica não ficasse na esfera da 
especulação sofisticada ou presa a modelos de laboratório, 
divorciados do mundo real. Esforçou-se, portanto, para 
formular um novo tipo de psicologia atenta aos problemas 
centrais da existência humana, vivenciados na escola, no 
trabalho, na clínica. (...) Escreve a maior parte de sua obra 
nas décadas de 1920 e 1930, momento em que a Rússia, e 
posterior União Soviética, via-se às voltas com a 
implantação do comunismo. O contexto econômico era de 
chamamento à produção, para restaurar o que a Primeira 
Guerra Mundial, os levantes ocorridos e a Revolução de 

1917 deixaram destruídos, com vistas à edificação de uma 
nova sociedade. No âmbito educacional, buscava-se a 
criação de um sistema nacional de ensino que fizesse 
frente ao alarmante analfabetismo. Na economia e na 
educação havia a notória luta por um coletivo forte e pelo 
sentimento de pertencimento ao mesmo. A educação ou 
instrução não se referia apenas a uma escolarização, mas à 
educação social do novo homem soviético”. 
O texto versa sobre qual importante figura no cenário da 
psicologia escolar/educacional?  

A) Freud 
B) Piaget 
C) Vigotski 
D) Freinet 
E) Klein 

 
09 - Leia as assertivas e julgue cada uma delas verdadeira 
(V) ou falsa (F): 
I. Temos conquistado no Brasil novos espaços em 
substituição ao aparato manicomial e alicerçado a atenção 
em práticas que visam não só desmistificar a loucura, 
resgatando a complexidade do fenômeno, mas também 
denunciar concepções naturalistas que têm historicamente 
justificado o asilamento, a medicalização e a sua 
patologização. (     ) 
II. A idéia de humanização está relacionada diretamente 
com a de desinstitucionalização na medida em que esta 
pressupõe a confirmação do dispositivo psiquiátrico, da 
cultura manicomial, da lógica e da dinâmica que regem as 
rotinas dos serviços de atenção e as relações entre 
profissionais, usuários e familiares - dessa forma, 
humanizar não se restringe somente ao aumento de 
unidades prestadoras de serviço nem à melhoria das 
condições dos locais onde os usuários são atendidos, seja 
ambulatório, hospital-dia sejam os serviços substitutivos 
como os Centros de Atenção Psicossocial - CAPS. (     ) 
III. No âmbito da Reforma Psiquiátrica, a preocupação 
com a questão do espaço deve ser muito menos em termos 
de áreas geográficas delimitadas e mais com o que se 
identifica enquanto "lugar praticado", ou seja, lugares 
acolhedores, lugares subjetivantes, onde se combate a 
homogeneidade, o anonimato e a invisibilidade do usuário, 
lugar do cuidado e de construção coletiva de projetos de 
vida, enfim, de sujeitos sociais singulares. (      ) 
A ordem correta é: 

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

 
10 - Julgue cada uma das assertivas verdadeira (V) ou falsa 
(F):  

I. No Brasil, na década de 1980, teve início uma série de 
discussões que têm levado a uma gradativa transformação 
no modelo de assistência empregada no tratamento de 
pacientes com transtornos psiquiátricos. (     ) 

II. A reforma psiquiátrica visa, com o envolvimento de 
diversos atores sociais, a substituir o modelo hospitalar, 
segregador, excludente e tutelar que, por muito tempo, teve 
- e ainda tem - a primazia nos cuidados no campo dos 
transtornos mentais. (     ) 

 






 

 

 

  

III. Os principais recursos que atualmente são implementados 
como alternativas terapêuticas aos manicômios são os 
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), os Serviços de 
Residência Terapêutica (SRTs) e os leitos psiquiátricos em 
hospitais gerais, o programa De Volta para Casa e os 
atendimentos prestados pelas equipes de saúde da atenção 
básica. (     ) 

IV. Os psicólogos compõem uma categoria profissional 
historicamente desvinculada ao campo da reforma 
psiquiátrica, mas têm sido convocados a atuar nesse processo 
de luta antimanicomial como atores sociais importantes. (     ) 

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

 
11 - Em consonância aos conhecimentos adquiridos acerca da 
inserção da psicologia no âmbito da Assistência Social e da 
Saúde, julgue cada assertiva verdadeira (V) ou falsa (F): 

I. O Sistema Único da Assistência Social (SUAS) provocou a 
expansão e a interiorização da profissão de psicólogo em 
todo o país. (     ) 

II. A década de 2000 ficou marcada para a profissão de 
psicólogo como aquela em que se ampliou 
significativamente a inserção dessa categoria profissional nas 
políticas públicas em todo o país e isto só foi possível em 
função das inúmeras articulações e movimentações da 
categoria em torno das principais questões que envolvem a 
realidade social brasileira. (     ) 

III. No plano mais prático-profissional, observou-se a ampliação 
dos locais de inserção dos psicólogos no mercado de trabalho 
ligado ao Estado, especialmente nas políticas de saúde, 
assistência social e segurança pública. (    ) 

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

12 - Considerando a inserção da psicologia no âmbito da 
Assistência Social e da Saúde, julgue cada assertiva verdadeira 
(V) ou falsa (F): 

I. A ampliação da presença do psicólogo no SUS (e de outros 
profissionais) foi fruto do próprio movimento de 
reconceitualização da saúde, a qual é compreendida não 
apenas como ausência de doença, conservação da vida ou 
manutenção da sobrevivência, mas como um processo 
complexo que envolve aspectos biológicos, subjetivos, 
sociais, econômicas, culturais e ambientais. (     ) 

II. A necessidade de manter o arcaico quadro da política de 
favor e de clientelismo que tanto caracterizou a assistência 
social no Brasil fez com que fossem constituídos novos 
preceitos e formas organizativas, incluindo o seu 
financiamento pelas três instâncias de governo, para resolver 
os desafios e os entraves do setor. (     ) 

III. A inovação proposta pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 
quanto às ações da Assistência Social é a oferta de 
seguranças que visam a responder ao caráter emergencial da 
situação de pobreza e de desigualdade, por meio dos 
programas de transferência de renda, sem deixar de proceder 

no acompanhamento de indivíduos e famílias cujos vínculos 
familiares e sociais se encontrem fragilizados e/ou 
rompidos.  (     ) 

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

 
13 - Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 
N.8.069, de 13 de julho de 1990, julgue cada uma das 
assertivas verdadeira (V) ou falsa (F): 

I. Considera-se criança, para os efeitos da Lei, a pessoa 
com até treze anos de idade incompletos, e adolescente 
aquela entre treze e dezoito anos de idade. (     ) 

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

III. Incumbe ao poder público proporcionar assistência 
psicológica à gestante e à mãe, no período pré e pós-
natal, inclusiva para a gestantes ou mães que manifestem 
interesse em entregar seus filhos para adoção. (     ) 

IV. O poder público, as instituições e os empregadores 
propiciarão condições adequadas ao aleitamento 
materno, com exceção nos casos dos filhos de mães 
submetidas a medida privativa de liberdade. (     ) 

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

 
14 - Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 
N.8.069, de 13 de julho de 1990, julgue cada uma das 
assertivas verdadeira (V) ou falsa (F): 

I. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e 
educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em 
família substituta, assegurada a convivência familiar e 
comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas 
dependentes de substâncias entorpecentes. (     ) 

II. Toda criança ou adolescente que estiver inserido em 
programa de acolhimento familiar ou institucional terá 
sua situação reavaliada, no máximo, a cada 6 (seis) 
meses, devendo a autoridade judiciária competente, com 
base em relatório elaborado por equipe interprofissional 
ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela 
possibilidade de reintegração familiar ou colocação em 
família substituta. (     ) 

III. A permanência da criança e do adolescente em programa 
de acolhimento institucional não se prolongará por mais 
de 2 (dois) anos, salvo comprovada necessidade que 
atenda ao seu superior interesse, devidamente 
fundamentada pela autoridade judiciária. (     ) 

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

 
 

 






 

 

 

  

15 - Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 
N.8.069, de 13 de julho de 1990, julgue cada uma das 
assertivas verdadeira (V) ou falsa (F): 

I. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por 
adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas 
quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. 

II. O poder familiar será exercido preponderantemente pela 
mãe, assegurado ao pai o direito de, em caso de 
discordância, recorrer à autoridade judiciária competente 
para a solução da divergência. 

III. A falta ou a carência de recursos materiais constitui motivo 
suficiente e relevante para a perda ou a suspensão do poder 
familiar.  

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

 
16 - Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 
N.8.069, de 13 de julho de 1990, julgue cada uma das 
assertivas verdadeira (V) ou falsa (F): 

I. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho, 
porém não suceder-lhe ao falecimento, mesmo que haja 
descendentes. (     ) 

II. 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. (     ) 

III. 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. (     ) 

IV. 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. (     ) 

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

 
17 - De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Lei N.8.069, de 13 de julho de 1990, assinale 
a alternativa que completa o excerto a seguir:  
“_________ 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”.  

A) A curatela 
B) O conselho tutelar 
C) A legislação 
D) O assistente social 
E) A guarda 

 
 
 
 

18 - Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 
N.8.069, de 13 de julho de 1990, assinale a alternativa 
incorreta: 

A) A colocação da criança ou adolescente em família 
substituta estrangeira constitui medida excepcional, 
somente admissível na modalidade de adoção. 

B) Ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável 
prestará compromisso de bem e fielmente 
desempenhar o encargo, mediante termo nos autos. 

C) A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a 
pessoa de até 18 (dezoito) anos incompletos.  

D) O adotando deve contar com, no máximo, dezoito 
anos à data do pedido de adoção, salvo se já estiver 
sob a guarda ou tutela dos adotantes.   

E) 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. 
 

19 - Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 
N.8.069, de 13 de julho de 1990, assinale a alternativa 
incorreta: 

A) Os estabelecimentos de atendimento à saúde 
deverão proporcionar condições para a 
permanência em tempo integral de um dos pais ou 
responsável, nos casos de internação de criança ou 
adolescente. 

B) Os casos de suspeita ou confirmação de maus-
tratos contra criança ou adolescente serão 
obrigatoriamente comunicados ao Conselho 
Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de 
outras providências legais. 

C) O Sistema Único de Saúde promoverá programas 
de assistência médica e odontológica para a 
prevenção das enfermidades que ordinariamente 
afetam a população infantil, e campanhas de 
educação sanitária para pais, educadores e alunos, 
sendo facultativa a vacinação das crianças. 

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

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

 
20 - De acordo com o Estatuto do Idoso, Lei N. 10.741, de 
1º de Outubro de 2003, julgue cada uma das assertivas 
verdadeira (V) ou falsa (F): 

I. O idoso internado ou em observação em qualquer 
unidade de saúde tem direito a acompanhante. (     ) 

II. Os maiores de 60 anos têm direito ao transporte coletivo 
público gratuito. (     ) 

III. Nos veículos de transporte coletivo é obrigatória a 
reserva de 10% dos assentos para os idosos. (     ) 

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






 

 

 

  

21 - De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Lei N.8.069, de 13 de julho de 1990, os 
hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de 
gestantes, públicos e particulares, não são obrigados a: 

A) Manter registro das atividades desenvolvidas, 
através de prontuários individuais, pelo prazo de 
vinte e cinco anos. 

B) 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. 

C) Proceder a exames visando ao diagnóstico e 
terapêutica de anormalidades no metabolismo do 
recém-nascido, bem como prestar orientação aos 
pais. 

D) Fornecer declaração de nascimento onde constem 
necessariamente as intercorrências do parto e do 
desenvolvimento do neonato. 

E) Manter alojamento conjunto, possibilitando ao 
neonato a permanência junto à mãe. 

 
22 - De acordo com o Estatuto do Idoso, Lei N. 10.741, de 
1º de Outubro de 2003, julgue cada uma das assertivas 
verdadeira (V) ou falsa (F): 

I. O idoso deve ter atendimento preferencial no Sistema 
Único de Saúde (SUS). (     ) 

II. A distribuição de remédios aos idosos, principalmente os 
de uso continuado (hipertensão, diabetes etc.), deve ser 
gratuita, assim como a de próteses e órteses. (     ) 

III. Os planos de saúde podem reajustar as mensalidades de 
acordo com o critério da idade, sendo o reajuste 
permitido até os 65 anos. (     ) 

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

 
23 - De acordo com o Estatuto do Idoso, Lei N. 10.741, de 
1º de Outubro de 2003, julgue cada uma das assertivas 
verdadeira (V) ou falsa (F): 

I. Quem discriminar o idoso, impedindo ou dificultando 
seu acesso a operações bancárias, aos meios de 
transporte ou a qualquer outro meio de exercer sua 
cidadania pode ser condenado e a pena varia de seis 
meses a um ano de reclusão, além de multa. (     ) 

II. Famílias que abandonem o idoso em hospitais e casas de 
saúde podem ser condenadas a penas de seis meses a três 
anos de detenção, além de multa. (     ) 

III. Quem retiver o cartão magnético de conta bancária 
relativa a benefícios, proventos ou pensão do idoso, bem 
como qualquer outro documento com objetivo de 
assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida, pode 
ser condenado de seis meses a dois anos de detenção, 
além de multa. (     ) 

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

24 - De acordo com o Estatuto do Idoso, Lei N. 10.741, de 
1º de Outubro de 2003, julgue cada uma das assertivas 
verdadeira (V) ou falsa (F): 

I. É proibida a discriminação por idade e a fixação de 
limite máximo de idade na contratação de empregados, 
sendo passível de punição quem o fizer. (     ) 

II. O primeiro critério de desempate em concurso público é 
o da idade, com preferência para os concorrentes com 
idade menos avançada. (     ) 

III. A fiscalização das instituições de atendimento ao idoso 
fica a cargo do Conselho Tutelar de cada cidade, da 
Vigilância Sanitária e do Ministério Público. (     ) 

IV. É obrigatória a reserva de 3% das unidades residenciais 
para os idosos nos programas habitacionais públicos ou 
subsidiados por recursos públicos. (     )   

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

 
25 - As transgressões dos preceitos do Código de Ética 
Profissional do Psicólogo, de agosto de 2005, constituem 
infração disciplinar com a aplicação das seguintes 
penalidades, na forma dos dispositivos legais ou 
regimentais, exceto: 

A) Multa. 
B) Censura pública. 
C) Suspensão do exercício profissional, por até 90 

(noventa) dias, ad referendum do Conselho 
Federal de Psicologia. 

D) Advertência. 
E) Cassação do exercício profissional, ad referendum 

do Conselho Federal de Psicologia. 
 

26 - De acordo com o código de ética profissional do 
psicólogo, de agosto de 2005, assinale a alternativa falsa: 
O psicólogo, ao promover publicamente seus serviços, por 
quaisquer meios, individual ou coletivamente: 

A) Divulgará somente qualificações, atividades e 
recursos relativos a técnicas e práticas que estejam 
reconhecidas ou regulamentadas pela profissão. 

B) Não utilizará o preço do serviço como forma de 
propaganda. 

C) Não fará auto-promoção em detrimento de outros 
profissionais. 

D) Não fará divulgação sensacionalista das atividades 
profissionais. 

E) Deverá informar o seu nome completo e o 
Conselho Regional de Psicologia, sendo 
desnecessária a informação do seu número de 
registro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 






 

 

 

  

27 - Em consonância com o Código de Ética Profissional 
do Psicólogo, de agosto de 2005, julgue cada uma das 
assertivas verdadeira (V) ou falsa (F): 

I. Em caso de interrupção do trabalho do psicólogo, por 
quaisquer motivos, ele deverá zelar pelo destino dos 
seus arquivos confidenciais. (     ) 

II. Em caso de demissão ou exoneração, o psicólogo deverá 
repassar todo o material ao psicólogo que vier a 
substituí-lo, ou lacrá-lo para posterior utilização pelo 
psicólogo substituto. (     ) 

III. Em caso de extinção do serviço de Psicologia, o 
psicólogo responsável informará ao Conselho Regional 
de Psicologia, que providenciará a destinação dos 
arquivos confidenciais. (     ) 

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

 
28 - Tendo como referência o Código de Ética Profissional 
do Psicólogo, de agosto de 2005, julgue cada uma das 
assertivas verdadeira (V) ou falsa (F): 

I. O psicólogo, na realização de estudos, pesquisas e 
atividades voltadas para a produção de conhecimento e 
desenvolvimento de tecnologias garantirá o caráter 
voluntário da participação dos envolvidos, mediante 
consentimento livre e esclarecido, salvo nas situações 
previstas em legislação específica e respeitando os 
princípios do Código de Ética.      (     ) 

II. No atendimento à criança, ao adolescente ou ao 
interdito, deve ser comunicado aos responsáveis tudo o 
que for dito pelo menor nas sessões de psicologia. (     ) 

III. Ainda que requisitado a depor em juízo, o psicólogo não 
deverá prestar informações, considerando o previsto no 
Código de Ética Profissional.    (     ) 

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

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II – PORTUGUÊS 
 
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 
 Inserto entre o 16º e o 18º, o século XVII 
permanece em meia-luz, quase apagado, nos fastos do Rio 
de Janeiro, sem que sobre esse período se detenha a 
atenção dos historiadores, sem que o distingam os que se 
deixam fascinar pelos aspectos brilhantes da história. 

(Vivaldo Coaracy in Rio de Janeiro) 
 
29 - Das afirmações seguintes: 
I- De acordo com o texto, o século XVII foi importante, 
culturalmente, para o Rio de Janeiro. 
II- O vocábulo ou expressão que pode substituir sem 
alteração de sentido a palavra “fastos” é “anais”. 
III- A expressão “quase apagada” retifica a palavra “meia-
luz”. 

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

 
30 - Infere-se do texto que:  

A) Os historiadores desgostaram imensamente do 
século XVII. 

B) O século XVI teve importância igual a do século 
XVIII. 

C) A história do Rio de Janeiro está farta de coisas 
interessantes. 

D) Os historiadores apreciam mais o século XVII do 
que os século XVI e XVIII. 

E) Os mais belos momentos da história seduzem 
algumas pessoas. 

 
A questão 31 refere-se a tira seguinte: 

 
31 - Das afirmações seguintes: 
I- O termo “isto”, escolhido por Hagar para fazer 
referência à comida, revela a reação da personagem em 
relação ao que vê na mesa. 
II- A resposta dada por Helga a Hagar, não contribui para a 
confirmação do caráter “anônimo” da refeição. 
III- Helga e Hagar utilizam apenas 02 pronomes para fazer 
referência à comida não identificada e às sobras. 

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

 
 
 






 

 

 

  

32 - Assinale o item em que todos os vocábulos estão 
grafados corretamente: 

A) gengiva – lanujem – urtiga – cúpula  
B) buliçoso – cobiça – desinteria – arrepiar 
C) ponteagudo – nódoa – goela – vertigem 
D) exaurir – crioulo – aborígine – herege 
E) propensão – ultraje – oscilar – concesão 

 
33 - O hífen foi incorretamente empregado em um 
vocábulo de item: 

A) vice-presidente / super-requintado 
B) circum-murado / ex-diretor 
C) pan-americano / micro-onda 
D) neo-helênico / sub-humano 
E) super-homem / anti-religioso 

 
34 - Assinale o item cujo elemento mórfico destacado na 
palavra classifica-se de forma incorreta. 

A) incerteza – radical 
B) inquieta – vogal temática 
C) tecnocracia – vogal de ligação 
D) estabelecesse – desinência número pessoal 
E) irrealidade – sufixo 

 
35 - Identifique a alternativa em que ocorre objeto direto 
pleonástico: 

A) Seus cavalos, ela os montava em pelo. 
B) Tia Mirtes já não sentia dor nem cansaço. 
C) Amava-a tanto como a nós. 
D) Sobram-lhe qualidades e recursos. 
E) Responderei à carta de Lúcia. 

 
36 - Nas frases “Rapaz impulsivo, Mário não se conteve” e 
“A sensibilidade existe e está a serviço da harmonia”, a 
função sintática dos termos destacados é: 

A) vocativo e complemento nominal 
B) aposto e objeto indireto 
C) aposto e complemento nominal. 
D) aposto e objeto direto 
E) vocativo e objeto indireto 

 
37 - Identificamos uma oração subordinada adjetiva 
explicativa em: 

A) Pedra que rola não cria limo. 
B) Como ele estava armado, ninguém ousou reagir. 
C) Parece que a situação melhorou. 
D) Não sou quem você pensa. 
E) Valério, que nasceu rico, acabou na miséria. 

 
38 - O acento indicador de crase foi usado de forma 
incorreta em: 

A) Ninguém é insensível à dor. 
B) Admirei os quadros à óleo. 
C) Não irás àquela festa. 
D) Avançamos rente à parede. 
E) Apresentei-me à diretora. 

 
 
 
 
 
 
 

39 - A regência verbal está incorreta em: 
A) Leila agradou-se muito do rapaz. 
B) Eu aspirava a uma posição mais brilhante. 
C) Nas aflições é tão bom deparar alguém que nos 

ajude. 
D) Pedro ajudava ao pai na roça. 
E) A empregada permitiu ao repórter que entrasse. 

 
40 - Identifique a figura de linguagem utilizada na tira 
seguinte para produzir o efeito de humor: 

 
 

A) onomatopeia 
B) metonímia 
C) catacrese 
D) sinestesia 
E) paronomásia 

  
 
 
 
 







