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TESTE SELETIVO

INSTRUÇÕES
1-Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos
restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala,
inclusive aparelho celular devidamente cadastrado e etiquetado junto ao
fiscal de sala.
2- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja
incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar
ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamação neste sentido
após, decorridos 15 minutos da entrega do mesmo. Inclusive devendo o
candidato verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se
devidamente identificado no caderno de provas.
3- Deve-se marcar no GABARITO/CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma
opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURAS, SEM
AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada.
4- A duração da prova é de 03 (TRÊS) horas, já incluído o tempo destinado
à identificação - que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento
do CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO).

MANHÃ

MAIS INFORMAÇÕES:


Internet:
www.institutomachadodeassis.com.br



Telefone: 0(86) 9438-4081

NOME DO CANDIDATO:
_________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:
_________________________________________________________
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 10

INSTRUÇÃO:
Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

Leia o texto abaixo e responda as questões de 01 a 05
Os prejuízos do Aedes Aegypti no século 19
Velho Conhecido
Que as autoridades andam um pouco perdidas com o mosquito transmissor de dengue, todo mundo já sabe. Que elas
tenham sido pegas de surpresa, isso é que é surpreendente. O Aedes Aegypti é um velhíssimo conhecido no Brasil: em
meados do século 19, o veterano inseto causou enormes problemas ao empresário Irineu Evangelista de Souza, o Barão
de Mauá, quase inviabilizando a construção da primeira companhia de gás do Rio de Janeiro. O episódio está descrito no
livro Mauá, Empresário do Império, de Jorge Caldeira: “Justamente quando as obras começavam, aportou no Rio de
Janeiro um navio vindo de Havana com doentes a bordo. Enquanto durava a quarentena (...), uma nova doença se
alastrou pelo país: a febre amarela. Só muitos anos mais tarde se saberia que a doença era transmitida por um mosquito,
o Aedes Aegypti, que se cria em águas paradas – e para o qual o pântano da usina era o paraíso. Não demorou muito e
os operários começaram a morrer. Em menos de dois meses, a equipe foi devastada. Havia 11 engenheiros e técnicos
ingleses nos canteiros em funções essenciais. Na primeira onda da doença, dez morreram de febre. Sobrou apenas o
chefe. William Gilbert Ginty. Ele só se convenceu a ficar porque o patrão aumentou o seu salário a níveis compatíveis
com o risco, pagando-se mais do que ganhavam os ministros brasileiros, donos dos maiores salários do país. Ao mesmo
tempo, em cartas desesperadas para a Inglaterra, Irineu pedia a seus sócios que encontrassem substitutos para os
mortos. Como a notícia da febre já havia atravessado o oceano, também esses homens lhe custaram muito caro”.
(Exame, 03.2002)

QUESTÃO 01

Segundo o texto:
a) Depois de muito tempo, o Aedes Aegipti foi associado aos episódios descritos, ocorridos durante a construção da primeira
companhia de gás.
b) O Aedes Aegypti foi descoberto pelo Barão de Mauá, que realizava grandes empreendimentos no século XIX.
c) Muitos operários da antiga companhia de gás do Rio de Janeiro permaneceram em quarentena num navio para Havana.
d) A febre amarela se alastrou de maneira surpreendente, aniquilando todos os operários estrangeiros que trabalhavam para o
Barão de Mauá.
QUESTÃO 02

De acordo com o texto, o problema causado pelo mosquito nos últimos tempos é:
a)
b)
c)
d)

Recorrente
Temporário
Insolúvel
Regional
QUESTÃO 03

De acordo com o texto, é certo dizer que o mosquito.
a)
b)
c)
d)

Foi um grande obstáculo à construção da companhia
Ainda não foi estudado devidamente pelos cientistas
Foi transportado nos navios ingleses durante o século passado
Atravessou o oceano, causando mortes na Europa.
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QUESTÃO 04

No trecho -... e para o qual o pântano da usina era o paraíso. -, a palavra em destaque se refere.
a)
b)
c)
d)

Ao local onde eram sepultados os operários ingleses
Ao habitát ideal para a reprodução do mosquito
Ao período de acontecimentos sombrios durante a obra
Ao estágio mais avançado do empreendimento do Barão
QUESTÃO 05

No trecho – Que elas tenham sido pegas de surpresa, isso é que é surpreendente... – o termo em destaque expressa.
a)
b)
c)
d)

Indecisão
Incerteza
Indignação
Apatia
QUESTÃO 06

Indique o fragmento que apresenta ERRO de pontuação.
a) A campanha presidencial de 1960, nos Estados Unidos, é apontada pela mudança do sistema de comunicação, como
inovadora.
b) Até então, a conquista do voto se dava no confronto direto entre o candidato e o eleitor.
c) A década de 40 viu o aparecimento, na política, do rádio.
d) Dez anos antes, apenas 11% das famílias tinham televisão; em 1960, o número se elevou para 88%.
QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que há Concordância Verbal. INCORRETA:
a)
b)
c)
d)

a

V. Ex é generoso.
Mais de um repórter comentou o jogo.
Elaborou-se ótimos planos.
Eu e minha família fomos ao cinema.
QUESTÃO 08

Assinale a frase que apresenta ERRO de concordância verbal ou nominal.
a)
b)
c)
d)

Somos nós quem mais colabora com essa companhia
Creio que ainda deverá ocorrer muitas demissões.
Como, num país tão pobre, podem existir tantos ricos?
Haverá sempre o mal e o bem na face da terra.
QUESTÃO 09

Analise as frases abaixo quanto ao emprego da crase.
I. O Castelo ficava à esquerda do vale; à beira de um precipício.
II. Os funcionários jamais obedeceriam àquelas ordens absurdas
III. Viajaremos à Teresina.
IV. Milhares de peregrinos se dirigem àquela cidade sagrada
Analisando as frases acima quanto ao emprego da crase podemos concluir que estão corretas somente em:
a)
b)
c)
d)

I, II, III e IV
I e III
I, II e III
I, II e IV
QUESTÃO 10

Assinale a alternativa INCORRETA quanto à colocação pronominal.
a)
b)
c)
d)

Então, está combinado; procuro-te assim que eu voltar de viagem.
Discute-se atualmente quando os humanos povoarão outros planetas.
Emprestar-lhe-ia o dinheiro, caso ele precisasse.
Se espalhou rapidamente a notícia: o fantástico goleador aposentaria-se.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 11 A 40

QUESTÃO 11

Sobre ética é INCORRETO afirmar:
a) Ética é o estudo filosófico da moralidade, e esta é o conjunto de normas comportamentais socialmente aceitas por
determinado grupo.
b) A ética parte da crença na existência de um hiato – alguns diriam abismo – separando a realidade humana do potencial
humano.
c) Há duas grandes classes de teorias éticas — consequência listas e de ontológicas — que têm dado forma ao entendimento
que a maior parte das pessoas tem da ética.
d) As deontológicas defendem que devemos escolher a ação disponível que tem as melhores consequências globais, ao passo
que os consequencialistas defendem que devemos agir de modos circunscritos por regras e direitos morais e que estas regras
ou direitos se definem (pelo menos em parte) independentemente das consequências.
QUESTÃO 12

Para favorecer o acesso e a adesão de crianças e adolescente a unidade de saúde, alguns cuidados são fundamentais, os quais
NÃO se inclui:
a) Viabilizar o atendimento mesmo que o adolescente ou o jovem não disponha dos documentos exigidos pelo serviço ou esteja
sozinho.
b) Procurar agilizar o acesso aos diferentes serviços da unidade (ex.: agendar as consultas inscrever-se nos grupos).
c) Evitar excesso de burocracia para a prestação do serviço (ex.: para receber preservativos, obrigar a participar de grupos de
discussão).
d) Criar mecanismos mais inflexíveis de organização, uma vez que, pelas características próprias dessa faixa etária, é frequente
desrespeitar horários e datas de agendamento e tal procedimento deve ser evitado.
QUESTÃO 13

São princípios éticos que orientam a intervenção dos profissionais da área de assistência social, EXCETO:

a) Defesa intransigente dos direitos socioeducacionais.
b) Compromisso em ofertar serviços, programas, projetos e benefícios de qualidade que garantam a oportunidade de convívio
para o fortalecimento de laços familiares e sociais.
c) Promoção aos usuários do acesso à informação, garantindo conhecer o nome e a credencial de quem os atende.
d) Proteção à privacidade dos usuários, observado o sigilo profissional, preservando sua privacidade e opção e resgatando sua
historia de vida.
QUESTÃO 14

A política de humanização surgiu como a busca pelo redimensionamento da atenção em direção às balizes que engendraram o
atual modelo de assistência pública à saúde. O Ministério da Saúde, buscando a construção de uma cultura de atendimento
humanizada implementou vários programas que NÃO incluem:
a) Parto Humanizado.
b) Mãe Canguru.
c) Hospital Amigo da Criança.
d) Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH).
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QUESTÃO 15

Na violência sexual, são indicadores físicos da criança/adolescente vítima, EXCETO:
a) Dor, inchaço, lesão ou sangramento nas áreas genitais ou anais, causando algumas vezes dificuldade para caminhar e
sentar.
b) Enfermidades psicossomáticas.
c) Canal da vagina alargado, hímen rompido e pênis ou reto edemaciados.
d) Baixo controle dos esfíncteres ou incontinência fecal.
QUESTÃO 16

Na imagem corporal, as características são subjetivas, EXCETO:
a) Ligado à integridade física e neurológica.
b) É a síntese viva de nossas experiências emocionais.
c)

Dimensão afetiva existencial onde se constrói o sentimento do corpo.

d) É o resultado significativo das experiências sensório-motoras vividas com a mãe nos primeiros dias de vida.
QUESTÃO 17

Consiste em encorajar o cliente a imaginar os tipos de cenários que seriam consequências desta ou daquela escolha que ele
possa fazer e questionar-se sobre os significados daí decorrentes para a sua vida. Que técnica de logoterapia é esta?
a) Apelo
b) Diálogo socrático
c)

Intervenção paradoxal

d) De-reflexão
QUESTÃO 18

São doenças parenquimatosas do sistema nervoso central que causam demência, EXCETO:
a) Doença de Alzheimer.
b) Doença de Huntington.
c) Doença de Parkinson.
d) Doença de Creutzteldt-Jakob.
QUESTÃO 19

São drogas ou toxinas que causam predominantemente confusão ou delírio, EXCETO:
a) Amantadina.
b) Brometo.
c) Fenciclidina.
d) Levodopa.
QUESTÃO 20

A tomografia computadorizada (TC) é usada no ambiente clínico, primariamente para eliminar lesões orgânicas que poderiam
estar por trás e/ou contribuir para o transtorno psiquiátrico. Indicações específicas podem incluir, EXCETO:
a) Primeiro surto psicótico, transtorno de humor ou de personalidade depois dos 30 anos de idade.
b) Movimentos motores anormais.
c)

Delírio ou demência de etiologia desconhecida.

d) Anorexia nervosa.
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QUESTÃO 21

Sobre direito à saúde é INCORRETO afirmar:
a) Ser atendido, com atenção e respeito, de forma personalizada e com continuidade, em local e ambiente digno, limpo, seguro
e adequado para o atendimento.
b) Ser identificado e tratado pelo nome ou sobrenome e não por números, códigos ou de modo genérico, desrespeitoso ou
preconceituoso.
c)

Ser acompanhado por pessoa indicada pelo próprio paciente, se assim desejar, nas consultas, internações, exames pré-

natais, durante trabalho de parto e no parto. No caso das crianças e adolescentes, elas devem ter no prontuário a relação de
pessoas que poderão acompanhá-las integralmente durante o período de internação.
d) Ter autonomia e liberdade para tomar as decisões relacionadas à sua saúde e à sua vida; consentir ou recusar, de forma
livre, voluntária e com adequada informação prévia, procedimentos diagnósticos, terapêuticos ou outros atos médicos a serem
realizados.
QUESTÃO 22

São sinais e sintomas do consumo de anfetaminas, EXCETO:
a) Redução do sono e apetite.
b) Pressão da fala (verborragia).
c)

Midríase.

d) Queda da pressão arterial.
QUESTÃO 23

Segundo o Código de Ética; Artigo 2o; Ao psicólogo é vedado, EXCETO:
a) Estabelecer com a pessoa atendida, familiar ou terceiro, que tenha vínculo com o atendido, relação que possa interferir
negativamente nos objetivos do serviço prestado.
b) Desviar para serviço particular ou de outra instituição, visando benefício próprio, pessoas ou organizações atendidas por
instituição com a qual mantenha qualquer tipo de vínculo profissional.
c) Pleitear ou receber comissões, empréstimos ou vantagens outras de qualquer espécie, além dos honorários contratados,
assim como intermediar transações financeiras, com exceção de casos de doações.
d) Ser perito, avaliador ou parecerista em situações nas quais seus vínculos pessoais ou profissionais, atuais ou anteriores,
possam afetar a qualidade do trabalho a ser realizado ou a fidelidade aos resultados da avaliação.
QUESTÃO 24

O objeto alucinado parece apresentar dimensões reduzidas; denominada também de alucinação micróptica. Observada em
psicoses tóxicas. O texto descreve:
a) Alucinação induzida.
b) Alucinação hipnagógica.
c)

Alucinação háptica.

d) Alucinação liliputiana.
QUESTÃO 25

Julgue os seguintes itens, relativos ao sigilo profissional, tema fundamental ao exercício ético da profissão de psicólogo.
I.

O psicólogo não remeterá informações confidenciais a pessoas ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo por código

de ética ou que, por qualquer forma, permitam a estranhos o acesso a essas informações.
II. O sigilo protegerá o atendido em tudo aquilo que o psicólogo ouve, vê ou de que tem conhecimento como decorrência do
exercício da atividade profissional.
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III. O sigilo profissional protegerá o menor impúbere ou interdito devendo ser comunicado aos responsáveis o estritamente
essencial para promover medidas em seu benefício.
IV. A quebra do sigilo só será admissível quando se tratar de fato delituoso, e a gravidade de suas consequências para o próprio
atendido ou para terceiros puder criar para o psicólogo o imperativo de consciência de denunciar o fato.
V. Somente o examinado poderá ser informado dos resultados dos exames, salvo os casos previstos no respectivo código de
ética.

A quantidade de itens certos é igual a
a) 1.
b) 3.
c) 4.
d) 5
QUESTÃO 26
262222

Código de Ética Profissional dos Psicólogos dedica alguns artigos às relações do profissional com a justiça. De acordo com tais
dispositivos, julgue os itens a seguir.
I.

O psicólogo colocará o seu conhecimento à disposição da justiça no sentido de promover e aprofundar uma maior

compreensão entre a lei e o agir humano, entre a liberdade e as instituições judiciais.
II. O psicólogo não poderá negar-se a funcionar em perícias, mesmo em casos que escapem à sua competência profissional.
III. É vedado ao psicólogo ser perito de pessoa que não tenha sido atendida por ele.
IV. É vedado ao psicólogo valer-se do cargo que exerce, de laços de parentesco ou amizade com autoridade administrativa ou
judiciária para pleitear a própria nomeação como perita.
V. Nas perícias, o psicólogo agirá com absoluta isenção, limitando-se a expor o que tiver conhecido por meio de seu trabalho;
em seus laudos, deverá prestar apenas as informações necessárias à tomada de decisão.

Analisando os itens acima podemos concluir que estão corretos somente em:
a) I, II e V.
b) I, IV e V
c) II, III e V.
d) II, III e IV.
QUESTÃO 27

O psicólogo organizacional deve realizar pesquisa a fim de subsidiar o diagnóstico e a intervenção organizacional. Para tal, deve
considerar.
I.

O tamanho da amostra para generalização dos resultados.

II. A investigação da relação indivíduo-trabalho-organização.
III. Definir a metodologia a partir do problema de pesquisa.
IV. Utilizar estratégias de coleta de dados quantitativa.
V. Validar instrumentos.
VI.
A quantidade de itens certos é igual a
a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
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QUESTÃO 28

A respeito da terapia em família é correto afirmar:

a) O terapeuta de família não deverá iniciar tomando posições de liderança. Teoricamente a família e o terapeuta devem partir
de objetivos distintos.
b) O terapeuta deve ter em mente que a família ao perder seu contexto por mudança de domicílio, pode ter seus membros mais
fortalecidos, os quais poderão funcionar em nível de competência maior que em circunstância em que o contexto extrafamiliar
não apoie.
c) O terapeuta forma uma ideia da família como um todo depois de um primeiro exame de certos aspectos básicos da estrutura.
A partir da mais simples informação obtida num telefonema marcando a primeira consulta ou gravada no registro de admissão
em uma clínica, o terapeuta pode desenvolver algumas suposições sobre a família.
d) Somente no processo de investigação individual do terapeuta, neste momento sem coparticipar com a família, pode o
terapeuta chegar a conhecer as transações dessa família.
QUESTÃO 29

Com relação à atuação em Saúde Mental, assinale a alternativa incorreta.

a) A atuação em saúde mental deve visualizar o indivíduo com atenção integral à saúde, ou seja, na perspectiva
biopsicossocial.
b) Na saúde pública brasileira, até recentemente, a atuação do psicólogo estava restrita à área de saúde mental, com
priorização do atendimento clínico.
c) A ação do psicólogo em hospitais psiquiátricos deve ser norteada pela orientação médica da psiquiatria clássica, devido à
necessidade de uso de medicação nas condições de internação.
d) A prevenção significa criar estratégias para evitar o aparecimento da doença mental, o que requer também ações de políticas
públicas.
QUESTÃO 30

Considere as afirmações sobre Psicologia Social e marque a alternativa incorreta.

a) Tem como conceito básico a atividade, a consciência e a identidade e como objetivo conhecer o indivíduo naquilo que lhe é
específico e nas suas manifestações sociais.
b) A identidade é a denominação dada às representações e sentimentos que o indivíduo desenvolve a respeito de si próprio e é
entendido como algo estático e acabado.
c) Busca responder à questão de como o homem é sujeito da História e de como ele será mais ou menos atuante, dependendo
do grau de autonomia e de iniciativa que alcança.
d) A atividade humana é à base do conhecimento e do pensamento do homem.
QUESTÃO 31

São direitos da pessoa portadora de transtorno mental, exceto.

a) Ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação
pela inserção na família, no trabalho e na comunidade.
b) Ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios mais invasivos possíveis.
c) Ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração.
d) Ter garantia de sigilo nas informações prestadas.
QUESTÃO 32

De acordo com o Código de Ética Profissional do Psicólogo, assinale a opção correta.
a) Ao psicólogo é vedada a crítica a outro psicólogo, principalmente no que diz respeito às questões de atuação profissional.
b) A relação do psicólogo com a instituição na qual trabalha não está regida por regras específicas.
c) O psicólogo é pessoalmente responsável pelo arquivo do material psicológico que o seu trabalho produz, inclusive quando
trabalha em uma instituição.
d) A atualização científica, inclusive em áreas afins, não constitui dever do psicólogo em sua atuação profissional.
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QUESTÃO 33

É considerado um dos principais conceitos estudados pela Psicologia, constitui-se como campo de estudo que desperta muito
interesse dos psicólogos e representa aquelas características da pessoa que explicam padrões consistentes de sentimentos,
pensamentos e comportamentos. Estamos nos referindo ao conceito de:
a) Crenças.
b) Atitudes
c) Personalidade.
d) Percepção.
QUESTÃO 34

As transgressões dos preceitos do Código de Ética Profissional do Psicólogo (2005) constituem infrações disciplinares com
aplicação de penalidades, na forma dos dispositivos legais ou regimentais. São algumas dessas advertências, EXCETO:
a) Multa.
b) Advertência.
c) Recolhimento da Carteira de Identidade Profissional por um período mínimo de 30 (trinta) dias ou enquanto durar os trâmites
do processo.
d) Cassação do exercício profissional, ad referendum do Conselho Federal de Psicologia.
QUESTÃO 35

Sobre a família, no que tange ao seu processo histórico e psicodinâmico, considere como verdadeiras (V) ou falsas (F) as
seguintes afirmativas a seguir assinale a alternativa correta de cima para baixo.
(

) As funções da família são repartidas com outras agências socializadoras, como as instituições educacionais.

(

) Para Jacques Lacan, entre todos os grupos humanos, a família desempenha um papel primordial na transmissão de cultura.

(

) É na família que se concretiza, em primeira instância, o exercício dos direitos da criança e do adolescente. Dessa forma,

crianças e adolescentes não precisam de “famílias substitutas”.
(

) A família vive as interferências do mundo social, de novas realidades históricas que vão produzindo pessoas diferentes e

novas subjetividades.
a) F – F – F – V
b) V – V – F – V
c) F – V – V – V
d) V – F – F – V
QUESTÃO 36

Consistem em princípios do SUS, EXCETO:
a) Universalidade e Equidade
b) Participação na comunidade
c) Descentralização
d) Exclusão
QUESTÃO 37

São traços de personalidade de pessoas propensas à Síndrome do Pânico, EXCETO:
a) Exigentes consigo mesmas
b) Perfeccionistas
c) Tendência à preocupação excessiva
d) Aceitam bem os erros ou imprevisto
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QUESTÃO 38

Consiste na repetição de algum ato diversas vezes ao dia, não controlável e causador de grande ansiedade:

a) Transtorno obsessivo-compulsivo
b) Síndrome de Burnout
c) Distúrbio Bipolar de ânimo
d) Esquizofrenia

QUESTÃO 39

Assinale a alternativa INCORRETA:

a) Por doença mental devemos entender qualquer anormalidade na mente.
b) A linguagem é um processo mental de manifestação do pensamento e de natureza essencialmente consciente, significativa e
orientada para o contacto interpessoal.
c) Disartria consiste na má pronúncia das palavras, seja omitindo ou acrescentando fonemas, trocando um fonema por outro ou
ainda distorcendo-os.
d) Alterações articulares, que não são monopólio da Disartria, também podem dificultar a expressão oral dos afásicos, tanto
surgindo exame.

QUESTÃO 40

Consistem em causas da afasia, EXCETO:

a) Desordens vasculares
b) Tumores
c) Dietas ricas em ferro
d) Processos inflamatórios
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