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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 05 - LÍNGUA PORTUGUESA
________________________________________
Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 
a 05:

 A Europa se fixa em Asimov para regular as 
máquinas autônomas

O acidente de um carro autônomo da Uber em 
19 de março, com o atropelamento e morte de 
um pedestre que cruzava a rua empurrando sua 
bicicleta em Tempe (Arizona, EUA), voltou a trazer 
à tona uma questão crucial sobre os robôs: a 
responsabilidade. A União Europeia quer antecipar-
se a um futuro próximo, no qual as máquinas terão 
um peso fundamental nos acontecimentos, não 
só trágicos, mas também sociais, econômicos e 
políticos.
O Parlamento Europeu, em suas recomendações à 
Comissão para que regulamente o direito civil sobre 
a robótica, estabeleceu algumas premissas básicas 
colocadas já em meados do século passado por 
Isaac Asimov, o visionário cientista de origem russa, 
que faleceu em Nova York em 1992:
1. Um robô não causará danos a um ser humano 
nem permitirá que, por inação, este sofra danos
2. Um robô obedecerá às ordens que receber de 
um ser humano, a não ser que as ordens entrem 
em conflito com a primeira lei
3. Um robô protegerá sua própria existência na 
medida em que dita proteção não entre em conflito 
com as leis primeira e segunda.
Estas leis se resumem em uma denominada 0: 
“Um robô não causará danos à humanidade nem 
permitirá que, por inação, esta sofra danos”.

(Trecho. Raúl Limón. El País Brasil. 4 de maio de 
2018. Disponível em: https://brasil.elpais.com/
brasil/2018/04/24/tecnologia/1524562104_998276.
html)

01.  O texto acima tem como objetivo:

a) Esclarecer as causas do acidente envolvendo 
um carro autônomo.
b) Alertar a respeito dos riscos do uso de carros 
autônomos em grandes cidades.
c) Informar sobre preocupação de alguns países 
quanto à responsabilidade das máquinas.
d) Criticar o uso indiscriminado de robôs no auxílio 
de tarefas diárias. 
________________________________________

02. “Um robô não causará danos a um ser 
humano nem permitirá que, por INAÇÃO, este sofra 
danos”

Assinale a alternativa que contém uma palavra que 
pode substituir a que está destacada sem prejuízo 

para a coerência da afirmação.

a) Inércia.
b) Estado de vazio.
c) Iniciativa própria.
d) Imposição.
________________________________________

03. A respeito dos verbos destacados a seguir, 
considerando a construção da oração em que se 
encontram, assinale a alternativa CORRETA.

1. Um robô não CAUSARÁ danos a um ser humano 
nem PERMITIRÁ que, por inação, este sofra danos.
2. Um robô OBEDECERÁ às ordens que receber de 
um ser humano.
3. Um robô PROTEGERÁ sua própria existência.

a) Os verbos “permitirá” e “protegerá” exigem 
complemento preposicionado.
b) O verbo “protegerá” não exige um complemento.
c) O verbo “obedecerá” exige complemento sem 
preposição.
d) O verbo “causará” exige dois complementos, um 
deles é preposicionado.
________________________________________

04. Estas leis se resumem em uma denominada 
0: “Um robô não causará danos à humanidade nem 
permitirá que, por inação, esta sofra danos”.

Assinale a alternativa INCORRETA acerca dos 
sinais de pontuação do trecho destacado acima.

a) Os dois pontos introduzem uma citação.
b) A vírgula após “inação” pode ser retirada sem 
acarretar falha gramatical.
c) As aspas destacam uma transcrição de citação.
d) As vírgulas entre “por inação” isolam a expressão 
intercalada.
________________________________________

05. Assinale a alternativa em que ambas as 
palavras são acentuadas conforme a mesma regra.

a) Robôs - só.
b) Século - visionário.
c) Máquina - políticos.
d) Econômicos - causará.
________________________________________
QUESTÕES 06 A 10 - MATEMÁTICA

06. O cone circular é considerado reto quando a 
projeção ortogonal do vértice sobre o plano da base 
é o ponto central da base. A altura de um cone circular 
reto mede o dobro da medida do raio da base e o 
comprimento da circunferência dessa base é 20π 
cm, então o volume desse cone é: (adote π = 3).
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a) 2.000 cm3

b) 3.000 cm3

c) 5.000 cm3

d) 6.000 cm3

________________________________________

07. Desejando medir a altura de um prédio, um 
homem de um ponto A, a partir do solo, consegue 
enxergar o topo do prédio conforme um ângulo de 
30° e ao se aproximar horizontalmente 14 metros 
do prédio, também a partir do solo, consegue ver o 
topo do prédio conforme um ângulo de 45°. A altura 
do prédio é igual a: (adote tg 30° = 0,6).

a) 12 m
b) 14 m
c) 16 m
d) 21 m
________________________________________

08. Um maratonista percorre, treinando 
intensivamente, 200 km em 5 dias, correndo 4 horas 
por dia. Mantendo o mesmo ritmo, o número de 
dias necessários para percorrer 360 km, correndo 
6 horas por dia, é de:

a) 5
b) 6
c) 8
d) 10
________________________________________

09. Mariano tomou um empréstimo de R$ 
2.000,00 no regime de juros compostos com taxa de 
4 % a.m. Contudo, após dois meses, Mariano pagou 
R$ 1.000,00 e dois meses após esse pagamento, 
quitou sua dívida. O valor total pago por Mariano foi 
de aproximadamente:

a) R$ 1.258,00
b) R$ 2.158,00
c) R$ 2.258,00
d) R$ 2.786.00
________________________________________

10. Três gerentes de uma grande rede de 
hotéis no Brasil foram premiados com uma viagem 
internacional. Um gerente trabalha em Curitiba, 
outro em Maringá e o outro em Foz do Iguaçu. Um 
deles se chama Carlos, o outro Manoel e o outro 
Jairo. Sabe-se que cada um fará uma viagem a um 
continente diferente, um vai à Europa, o outro à 
Ásia e o outro à Oceania.
Os gerentes deram as seguintes informações:
O que trabalha em Curitiba não vai à Ásia e nem à 
Oceania.
O que trabalha em Maringá não se chama Manoel 
e nem Jairo.

O que trabalha em Foz do Iguaçu e o Manoel não 
vão à Ásia.

De acordo com essas informações podemos 
concluir que:

a) O que trabalha em Curitiba é o Carlos e vai à 
Europa.
b) O que trabalha em Foz do Iguaçu é o Jairo e vai 
à Ásia.
c) O que trabalha em Curitiba é o Manoel e vai à 
Europa.
d) O que trabalha em Maringá é o Carlos e vai à 
Oceania.
________________________________________
QUESTÕES 11 A 15 - INFORMÁTICA

11. Configurando um Endereço IP, qual é o 
protocolo de internet que suporta no máximo 32bits 
nesta configuração?

a) IPV4
b) TCP/IP
c) IPV5
d) IPV6
________________________________________

12. Considerando o MS Excel 2013 a 
coluna B7 possui a seguinte expressão: 
=SOMA(MED(A1;C1;B2)*C2).
Utilizando a tabela abaixo qual é o resultado 
impresso na coluna B7?

a) 81
b) 135
c) 270
d) 520
________________________________________

13. Qual dos equipamentos abaixo possui uma 
função central na arquitetura de rede e tem como 
diferença principal a entrega de dados diretamente 
da Origem para o Destino?

a) HUB
b) Switch
c) Modem
d) Servidor
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14. Qual a definição do Protocolo ARP?

a) Protocolo de telecomunicação usado para 
resolução de endereços da camada de internet.
b) Protocolo responsável por criptografar uma 
mensagem de e-mail.
c) Protocolo utilizado para compactar arquivos.
d) Protocolo responsável para efetuar Backup nas 
nuvens.
________________________________________

15. Assinale a alternativa que contem apenas 
memórias voláteis.

a) Pen Drive – SSD – RAM
b) RAM – HD - SSD
c) Pen Drive – SSD - HD
d) Pen Drive – ROM – HD

________________________________________
QUESTÕES 16 A 40 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

16. De acordo com o código de ética - Nos 
documentos que embasam as atividades em equipe 
multiprofissional, o psicólogo registrará apenas 
as informações necessárias para o cumprimento 
dos objetivos do trabalho, assinale a alternativa 
CORRETA sobre qual artigo estamos falando:

a) Art. 12
b) Art. 15
c) Art. 8
d) Art. 22
________________________________________

17. Ao referir-se ao termo Psico-higiene é 
CORRETO afirmar para Bleger que:

a) Se configura na possibilidade do psicólogo 
realizar uma atividade psicoterápica voltada para o 
doente.
b) Para atuar na instituição o psicólogo deve estar 
ciente que seu principal método de estudo será a 
intervenção, e deve se descartar a observação pois 
é a partir dela que ele vai verificar se as hipóteses 
se constituem em realidade. 
c) Se configura na possibilidade de se constituir 
uma organização dinâmica visando promover 
condições que tendem a causar saúde e bem-estar 
dos que ali se encontram. Sendo assim o conceito 
de Psico-Higiene baseia-se no contexto de que o 
psicólogo deve fazer mais do que uma atividade 
psicoterápica, deve-se ater ao todo praticando o 
seu exercício nas ocorrências multifatoriais, visando 
sempre à promoção de saúde da população e não 
somente o doente.

d) É a obtenção da melhor organização e 
promover para os integrantes da empresa um 
melhor conhecimento de como se cuidar na 
questão de sua higiene pessoal.
______________________________________

18. O conceito da Teoria do Apego surgiu 
a partir do estudo do vínculo desenvolvido por 
recém-nascidos com as suas mães e outros 
cuidadores. É CORRETO afirmar que quem 
deu início a esses estudos foi o psiquiatra e 
psicanalista:

a) Winnicott.
b) John Bowlby.
c) Carl Jung.
d) Freud.
______________________________________

19. A adolescência é uma fase evolutiva na 
vida do ser humano onde se busca uma nova 
forma de visão de si e do mundo; uma reedição 
de todo desenvolvimento infantil visando definir 
o caráter social, sexual, ideológico e vocacional. 
Esse processo evolutivo ocorre dentro de 
um tempo individual e de forma pessoal em 
que o adolescente se vê envolvido com as 
manifestações de seus impulsos intuitivos 
exteriorizados através de suas condutas nem 
sempre aceitas como normais pela sociedade. 
Podemos dizer que adolescência é sinônimo de 
crise, pois o adolescente, em busca de identidade 
adulta, passa para o período “turbulento” (variável 
segundo o seu ecossistema (sócio-familiar). Essa 
fase poderia ser definida como correspondente 
à positiva elaboração da posição depressiva é 
CORRETO afirmar que isso é segundo qual teoria: 

a) Teoria Freudiana.
b) Teoria Lacanaiana.
c) Teoria Kleiniana.
d) Teoria Behavorista.
______________________________________

20.  A Psicologia é a ciência que estuda o 
comportamento e os processos mentais dos 
indivíduos (psiquismo), em meados do século 
XIX foi Wilhelm Wundt que fundou a psicologia 
como ciência e sobre o seu trabalho desenvolvido 
é CORRETO afirmar que:

a) Wundt recorreu aos métodos experimentais 
das ciências naturais, especialmente às tecnicas 
usadas por fisiologistas; adaptou métodos 
científicos aos objetivos da nova psicologia, seu 
objeto de estudo era a consciência.
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b) A pesquisa desenvolvida por Wundt que acabou 
por definir a psicologia como ciência foi através da 
psicofísica entre o vínculo corpo e mente.
c) A pesquisa desenvolvida por Wundt que acabou 
por definir a psicologia como ciência, foi elaborada 
a partir da noção de qualidades primárias e 
secundárias aplicadas às ideias sensoriais simples.
d) Wundt fundou a psicologia como ciência a 
partir de sua abordagem do problema mente-
corpo, enfocando a atenção na dualidade física/
psicológica, desviando, assim, a
atenção do conceito abstrato de alma.
________________________________________

21. Freud (1856-1939) tinha formação em 
neurologia, mas abandona o laboratório de fisiologia 
e se dedica à clínica psicanalítica. Ao receber em 
sua clínica certos pacientes, Freud se defrontou com 
a falta de instrumental neurológico para responder 
ao sofrimento deles. Nesses pacientes, a medicina 
tradicional não reconhecia a existência de uma 
doença, pois não podiam identificar neles lesões 
orgânicas, considerando ilegítimo o sofrimento 
desses sujeitos. Mas Freud lançou-se a ouvir o 
sofrimento desses pacientes e a tratar seu sintomas 
como resultado de uma dinâmica psíquica.  É 
CORRETO afirmar que Freud define como o objeto 
de estudo da psicanálise:

a) Entender a experiência imediata das crianças, 
como elas “vivem”, percebem e pensam sobre o 
mundo. 
b) O reconhecimento da experiência imediata e a 
preocupação de relacionar essa experiência com 
a natureza física e biológica e com o mundo dos 
valores sócio-culturais.
c) O inconsciente.
d) O consciente e o inconsciente.
________________________________________
22. De acordo com a Cartilha de Avaliação 
Psicológica (2007) elaborada pelo Conselho Federal 
de Psicologia o processo de avaliação psicológica 
apresenta alguns passos essenciais para que seja 
possível alcançar os resultados esperados:

I. Levantamento dos objetivos da avaliação e 
particularidades do indivíduo ou grupo a ser avaliado. 
Tal processo permite a escolha dos instrumentos/
estratégias mais adequados para a realização da 
avaliação psicológica.
II. Coleta de informações pelos meios escolhidos 
(entrevistas, dinâmicas, observações e testes 
projetivos e/ou psicométricos, etc). É importante 
salientar que a integração dessas informações 
devem ser suficientemente amplas para dar 
conta dos objetivos pretendidos pelo processo de 
avaliação. É recomendada a utilização de uma só 
técnica ou um só instrumento para a avaliação.

III. Integração das informações e desenvolvimento 
das hipóteses iniciais. Diante destas, o psicólogo 
pode finalizar o processo de avaliação.
IV. Indicação das respostas à situação que motivou 
o processo de avaliação e comunicação cuidadosa 
dos resultados, com atenção aos procedimentos 
éticos implícitos e considerando as eventuais 
limitações da avaliação. Nesse processo, os 
procedimentos variam de acordo com o contexto e 
propósito da avaliação.

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Apenas I, II, III estão corretos.
b) Apenas I e IV estão corretos.
c) Apenas II, III e IV estão corretos.
d) Apenas I, II e IV estão corretos.
________________________________________

23.  Sobre a área desenvolvida pela psicologia 
clínica que representa de fato, um importante 
meio de auxílio ao diagnóstico psicopatológico é 
CORRETO afirmar que é:

a) Psicanálise.
b) Avaliação Psicológica.
c) Psicodiagnóstico.
d) Neuropsicologia.
________________________________________

24. De acordo com a cartilha Práticas de 
profissionais do(a) Psicólogo(a) no campo das 
DST/aids do Crepop/CFP ano 2009 sobre a prática 
desenvolvida no dia a dia, ou seja o modos de 
atuação do psicólogo no que diz respeito a grande 
diversidade de atividades descritas como de sua 
responsabilidade é CORRETO afirmar que:

a) Especificamente só podem realizar atividades 
com os pacientes que são considerados de risco 
e atuam com psicoterapia e aconselhamento, 
tentando minimizar o sofrimento desses pacientes.
b) Atuam observando os grupos de riscos incialmente 
e depois fazem oficinas de sensibilização e 
prevenção.
c) O aconselhamento é a única prática que pode ser 
realizada como forma de que eles possam ter uma 
vida social mais tranquila.
d) Atua na coordenação, gerência, consultoria, 
assistência técnica, aconselhamento, psicoterapia, 
palestras, grupos de adesão, dispensação de 
medicação, entrega de preservativos, oficinas de 
sensibilização e prevenção, redução de danos, 
orientações, dinâmicas de grupo, visita domiciliar, 
supervisão e pesquisa.
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25. Sobre a Psicologia Institucional é ERRADO 
afirmar que: 

a) Para atuar na instituição o psicólogo deve estar 
ciente que seu principal método de estudo será a 
intervenção primeiramente e depois é realizada a 
observação pois é a partir dela que ele vai verificar 
se as hipóteses se constituem em realidade. 
Neste sentido, não deve ser estudada a dinâmica 
psicológica que é desenvolvida na instituição, o 
indivíduo não sofre alterações na sua personalidade 
visto que se encontra numa instituição.
b) A psicologia institucional se caracteriza como uma 
forma de intervenção psicológica com significado 
social, onde o psicólogo irá voltar seu trabalho para 
as instituições com o objetivo de promover a saúde 
de seus integrantes da mesma, em sua totalidade, 
a partir das relações pessoais e grupais.
c) Cabe ao psicólogo, no espaço social, analisar 
todos os fenômenos humanos na sua relação com 
a instituição nos seus variados aspectos objetivos, 
dinâmicos e na sua estrutura enquanto ambiente de 
atuação, onde o trabalho psicológico na prática tem 
um maior espaço de significação social.
d) Nos primeiros contatos do psicólogo com a 
instituição será levantado hipóteses sobre os 
possíveis problemas da instituição, que poderão 
ser confirmadas ou não no desenrolar do trabalho 
do psicólogo, visto que este processo é que abre 
novos caminhos na ação do psicólogo institucional.
________________________________________

26. Em análise mais ampla dos instrumentos 
normativos que regem o funcionamento do SUS, 
também encontramos medidas preventivas na 
regulação dos Centros de Atenção Psicossocial 
- CAPS. A base normativa para implantação e 
funcionamento dos CAPS foi estabelecida pelas 
Portarias Ministeriais MS/GM (Gabinete do Ministro) 
336 e SAS (Secretaria de Atenção à Saúde) 189, 
ambas de 2002. É CORRETO afirmar que é de 
responsabilidade dos CAPS:

I. Prestar atendimento em regime de atenção diária.
II. Gerenciar os projetos terapêuticos oferecendo 
cuidado clínico eficiente e personalizado.
III. Promover a inserção social dos usuários através 
de ações intersetoriais que envolvam educação, 
trabalho, esporte, cultura e lazer, montando 
estratégias conjuntas de enfrentamento dos 
problemas.
IV. Organizar a rede de serviços de Saúde Mental de 
seu território; dar suporte e supervisionar a atenção 
à Saúde Mental na rede básica, PSF (Programa de 
Saúde da Família), PACS (Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde).
V. Regular a porta de entrada da rede de assistência 
em Saúde Mental de sua área; coordenar junto 
com o gestor local as atividades de supervisão 

de unidades hospitalares psiquiátricas que atuem 
no seu território; manter atualizada a listagem dos 
pacientes de sua região que utilizam medicamentos 
para a Saúde Mental.

a) Apenas I, IV e V estão corretas.
b) I, II, III, IV e V estão corretas.
c) Apenas II, III, IV e V estão corretas.
d) Apenas III, IV e V estão corretas.
________________________________________

27. De acordo com a cartilha de Práticas 
Profissionais de Psicólogos e Psicólogas Na 
Atenção Básica de Saúde do Crepop/CFP de 2010 é 
CORRETO afirmar que são desafios relacionados à 
gestão política da saúde e às condições de trabalho 
do (a) psicólogo(a):

a) Falta de suporte político, falta de reconhecimento 
dos profissioanis da psicologia, a pressão 
por produtividade e a elevada demanda de 
atendimentos, ausência de sala para atendimento, 
tempo de atendimento, baixa remuneração.
b) O trabalho em conjunto com outros profissionais, 
dificuldades de entrosamento e no trabalho em 
conjunto, número grande de pessoas para atender. 
c) Alta rotatividade da equipe de profissionais, não 
possibilitando realizar um bom trabalho.
d) Mobilizar os profissionais de saúde para a 
atenção integral, assim tornando o trabalho bem 
mais demorado do que se esperava, demorando 
para atingir resultados.
________________________________________

28. Jean Piaget foi o responsável pela introdução 
das fases sobre o desenvolvimento mental do 
indivíduo. Ele acreditava que o desenvolvimento 
cognitivo do indivíduo poderia ser subdividido 
em uma série de quatros estágios ordenados e 
descontínuos. Esse teórico supõe que as crianças 
progridam através dessas fases, é ERRADO afirmar 
que:

a) O período, sensório-motor (0 a 36 meses), 
baseia-se em uma inteligência que trabalha as 
percepções e as ações através dos deslocamentos 
do próprio corpo. Neste período a criança não 
possui representação mental, ou seja, para eles 
os objetos só existem se estiverem em seu campo 
visual.
b) O estágio pré-operatório vai mais ou menos dos 
dois anos aos sete anos de idade. O grande avanço 
cognitivo nesta fase do desenvolvimento é uma 
melhor capacidade de representar, mentalmente, 
objetos que não estejam fisicamente presentes.
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c) O estágio operatório formal cobre o período que 
começa em torno dos 11 anos. Neste estágio final do 
desenvolvimento cognitivo, o pensamento se torna 
abstrato. Os adolescentes conseguem entender 
que sua realidade específica é apenas uma entre 
várias imagináveis, e começam a questionar 
temas profundos relacionados a verdade, justiça e 
existência.
d) O terceiro período é o das operações concretas, 
a criança conhece e organiza o mundo de forma 
lógica ou operatória. A conversação torna-se 
possível (já é uma linguagem socializada), pois a 
fala egocêntrica desaparece devido o desejo de 
trabalhar com os outros (idade escolar), sem que no 
entanto possam discutir diferentes pontos de vista 
para que cheguem a uma conclusão comum. 
________________________________________

29. A Psicologia da aprendizagem é uma área 
de estudo da Psicologia que se debruça sobre 
a compreensão dos fatores que influenciam os 
processos de aprendizagem. Com relação a teoria 
do desenvolvimento de  Vygotsky é CORRETO 
afirmar que:

a) O desenvolvimento mental dá-se 
espontaneamente a partir de suas potencialidades 
e da sua interação com o meio. O processo de 
desenvolvimento mental é lento, ocorrendo por meio 
de graduações sucessivas através de estágios: 
período da inteligência sensório-motora; período da 
inteligência pré-operatória; período da inteligência 
operatória-concreta; e período da inteligência 
operatório-formal
b) A aprendizagem tem um papel fundamental para 
o desenvolvimento do saber, do conhecimento. 
Todo e qualquer processo de aprendizagem 
é ensino-aprendizagem, incluindo aquele 
que aprende, aquele que ensina e a relação 
entre eles. Ele explica esta conexão entre 
desenvolvimento e aprendizagem através da zona 
de desenvolvimento proximal (distância entre os 
níveis de desenvolvimento potencial e nível de 
desenvolvimento real), um “espaço dinâmico” 
entre os problemas que uma criança pode resolver 
sozinha (nível de desenvolvimento real) e os que 
deverá resolver com a ajuda de outro sujeito mais 
capaz no momento, para em seguida, chegar a 
dominá-los por si mesma (nível de desenvolvimento 
potencial).
c) A criança se desenvolve com seus conflitos 
internos e, para ele, cada estágio estabelece uma 
forma específica de interação com o outro, é um 
desenvolvimento conflituoso.
d) A criança é essencialmente emocional e 
gradualmente vai constituindo-se em um ser sócio-
cognitivo. O autor estudou a criança contextualizada, 
como uma realidade viva e total no conjunto de seus 
comportamentos, suas condições de existência.

30. Sobre o processo de Psicodiagnóstico é 
CORRETO afirmar:

a) O psicodiagnóstico se limita a uma avaliação 
de sinais e sintomas, tendo como resultado um 
diagnóstico nosológico.
b) Através de uma aplicação de um teste complexo 
é possivel ter um psicodiagnóstico completo.
c) O psicodiagnóstico abrange um tipo de avaliação 
psicológica de caráter clínico que se apoie em uma 
teoria psicológica de base e que adote uma técnica 
da psicologia, como apenas o teste psicológico.
d) Reservamos o termo para descrever um 
procedimento complexo, interventivo, baseado na 
coleta de múltiplas informações, que possibilite a 
elaboração de uma hipótese diagnóstica alicerçada 
em uma compreensão teórica.
________________________________________

31. É evidente que uma das diferenças 
fundamentais entre a psicanálise e as terapias não-
psicanalíticas consiste no fato de empregar-se ou não 
a metapsicologia freudiana, ou de origem freudiana, 
para compreender o processo terapêutico. Mas a 
psicanálise não é só a metapsicologia; ela possui 
um método clínico que, na História do Movimento 
Psicanalítico (1914), Freud caracterizou por quatro 
elementos, sendo assim é CORRETO afirmar que 
são:
a) O inconsciente, o consciente, o subconsciente e 
a transferência.
b) O inconsciente, a interpretação, a resistência e a 
transferência.
c) A transferência, a resistência, a contratransferência 
e interpretação.
d) O inconsciente, a interpretação, a transferência e 
a contratransferência.
________________________________________

32. Sobre a Lei do planejamento familiar, 
nº9.263, de 12 de janeiro de 1996, o Art. 3º “traz 
que o planejamento familiar é parte integrante 
do conjunto de ações de atenção à mulher, 
ao homem ou ao casal, dentro de uma visão 
de atendimento global e integral à saúde. 
Parágrafo único – As instâncias gestoras do 
Sistema Único de Saúde, em todos os seus 
níveis, na prestação das ações previstas no caput, 
obrigam-se a garantir, em toda a sua rede de 
serviços, no que respeita a atenção à mulher, ao 
homem ou ao casal, programa de atenção integral
à saúde, em todos os seus ciclos vitais, que inclua, 
como atividades básicas...” É CORRETO afirmar 
que:
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a) Cabe à instância gestora do Sistema Único 
de Saúde, guardado o seu nível de competência 
e atribuições, cadastrar, fiscalizar e controlar 
as instituições e serviços que realizam ações e 
pesquisas na área do planejamento familiar.
b) Serão oferecidos todos os métodos e técnicas de 
concepção e contracepção cientificamente aceitos 
e que não coloquem em risco a vida e a saúde das 
pessoas, garantida a liberdade de opção.
c) A assistência à concepção e contracepção; o 
atendimento pré-natal; a assistência ao parto, ao 
puerpério e ao neonato; o controle das doenças 
sexualmente transmissíveis; o controle e a 
prevenção dos cânceres cérvico-uterino, de mama, 
de próstata e de pênis.
d) Em associação, no que couber, às instâncias 
componentes do sistema educacional, promover 
condições e recursos informativos, educacionais, 
técnicos e científicos que assegurem o livre 
exercício do planejamento familiar.
________________________________________

33. Com relação ao conceito de normal e 
patólogico no que se diz respeito ao psiquismo 
humano, avalie as afirmações a seguir:

I.  Aquilo que é considerado normal em determinadas 
condições e contextos, não pode se tornar patológico 
em outras situações, tendo em vista a linearidade 
das concepções sobre o padrão de normalidade.
II. Existe um consenso entre o conceito de 
normalidade tanto para a saúde mental como para 
a psicopatologia, onde é tudo bem definido.
III. A fronteira entre o normal e o patológico é 
imprecisa para diversos indivíduos considerados 
simultaneamente, mas é precisa para um único e 
mesmo indivíduo considerado sucessivamente.

a) Apenas I e II estão corretas.
b) Apenas I, II e III estão corretas.
c) Apenas I está correta.
d) Apenas III está correta.
________________________________________

34. Para a Psicologia Social, nós 
desenvolvemos atitudes,  como crenças, valores 
e opiniões, em relação aos objetos do meio 
social, Bock (1999) afirma que “As atitudes do 
ser humano são importantes, pois são elas que 
norteiam nosso comportamento. Há a influência 
dos motivos, interesses e necessidades com que 
nos apresentamos na situação. Este conjunto de 
aspectos psicológicos permite-nos entender, atribuir 
significado e responder ao outro”. Sendo assim é 
ERRADO afirmar que:

a) A socialização secundária tem valor mais 
importante para o indivíduo; a estrutura básica de 
toda a socialização primária deve assemelhar-se à 
da socialização secundária.
b) A formação do conjunto de nossas crenças, 
valores e significações dão-se no processo de 
socialização, em que o indivíduo torna-se membro 
de um determinado conjunto social, aprendendo 
seus códigos, suas normas e regras básicas de 
relacionamento, apropriando-se do conjunto de 
conhecimentos já sistematizados e acumulados por 
um determinado conjunto social.
c) A partir da percepção do meio social e dos 
outros, o indivíduo vai organizando as informações, 
relacionando-as com afetos (positivos ou negativos) 
e desenvolvendo uma predisposição para agir 
(favorável ou desfavoravelmente) em relação às 
pessoas e aos objetos presentes no meio social.
d) Todos os comportamentos que manifestamos no 
nosso encontro são chamados, na Psicologia social, 
de papel desempenhado. Tais comportamentos, 
por sua vez, podem ou não estar de acordo com 
a prescrição social, isto é, as normas prescritas 
socialmente para o desempenho de um determinado 
papel.
________________________________________

35. SUS é uma sigla que significa Sistema Único 
de Saúde, o sistema de saúde pública do Brasil. O 
SUS foi criado pela Constituição Federal de 1988 
e regulamentado pela lei nº 8080/90. É CORRETO 
afirmar que é objetivo do Sistema Único de  Saúde:

a) A articulação das políticas e programas abrangerá, 
em especial, as seguintes atividades: saneamento 
e meio ambiente, vigilância sanitária e saúde do 
trabalhador.
b) A identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes da saúde, 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.
c)  As ações e serviços de saúde, executados pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou 
mediante participação complementar da iniciativa 
privada, serão organizados de forma centralizada 
e hierarquizada em níveis de complexidade 
decrescente.
d) O dever do Estado não exclui o das pessoas, da 
família, mas no que se refere ao SUS exclui o das 
empresas.
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36.  O CRAS tem como objetivo o 
desenvolvimento local, buscando potencializar 
o território de modo geral. O foco da atuação do 
CRAS é a prevenção e promoção da vida, por 
isso o trabalho do psicólogo deve priorizar as 
potencialidades, assim é CORRETO afirmar que:

a) O importante, no entanto, é compreender a 
demanda espontânea dos usuários, em seu aspecto 
contextual, para se realizar uma intervenção 
psicológica mais efetiva.
b) Atuar de modo integrado à perspectiva 
interdisciplinar, em especial nas interfaces entre a 
Psicologia e a Medicina, buscando a interação de 
saberes e a complementação de ações, com vistas 
à maior resolutividade dos serviços oferecidos.
c) Os psicólogos no CRAS devem promover e 
fortalecer vínculos sócio-afetivos, de forma que as 
atividades de atendimento gerem progressivamente 
independência dos benefícios oferecidos e 
promovam a autonomia na perspectiva da cidadania.
d) Atuar de forma integrada com o contexto local, 
com a realidade municipal e territorial, fundamentada 
em apenas aspectos sociais e políticos.
________________________________________

37. De acordo com o código de ética profissional 
do psicólogo (2005) é CORRETO afirmar que:

a) Nos documentos que embasam as atividades 
em equipe multiprofissional, o psicólogo registrará 
todas as informações para o cumprimento dos 
objetivos do trabalho.
b) Em caso de demissão ou exoneração, o psicólogo 
deverá levar consigo todo o material e não repassar 
ao psicólogo que vier a substituí-lo, devendo ficar 
em seu total sigilo.
c) No atendimento à criança, ao adolescente ou ao 
interdito, deve ser comunicado aos responsáveis 
o estritamente essencial para se promoverem 
medidas em seu benefício.
d) Informar, a quem solicitar, os resultados 
decorrentes da prestação de serviços psicológicos, 
transmitindo o que for necessário para o usuário ou 
beneficiário.
________________________________________

38. Considere as afirmativas abaixo e assinale 
VERDADEIRO (V) ou FALSO (F) a respeito da 
Avaliação Psicológica :

I. Utilização, no contexto profissional, apenas dos 
testes psicológicos com parecer favorável do CFP 
que se encontram listados no SATEPSI.
II.  Contínuo aprimoramento profissional visando ao 
domínio dos instrumentos de avaliação psicológica.
III.  Emprego de todos os instrumentos de avaliação 
psicológica.

IV. Disponibilização das informações da avaliação 
psicológica quando solicitada pelo indivíduo.

Assinale a alternativa CORRETA:

a) I- V, II- V, III- F, IV- F.
b) I- V, II- F, III- F, IV- F.
c) I- F, II- V, III - V, IV- F.
d) I- V, II- V, III- F, IV- V.
________________________________________

39. No que se refere à lei 8080/90 da 
Constituição Federal de 1988, no Art.13, que fala na 
articulação das políticas e programas, a cargo das 
comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, 
as seguintes atividades, é ERRADO afirmar que: 

a) Alimentação e nutrição; saneamento 
e meio ambiente; vigilância sanitária e 
farmacoepidemiologia; recursos humanos; ciência 
e tecnologia; e saúde do trabalhador.
b) Organização e coordenação do sistema de 
informação de saúde; acompanhamento, avaliação 
e divulgação do nível de saúde da população e das 
condições ambientais.
c) Saneamento e meio ambiente; vigilância 
sanitária e farmacoepidemiologia; recursos 
humanos; Organização e coordenação do sistema 
de informação de saúde.
d) Participação na formulação e na execução da 
política de formação e desenvolvimento de recursos 
humanos para a saúde; divulgação do nível de 
saúde da população e das condições ambientais.
________________________________________

40. A avaliação psicológica é entendida como 
o processo técnico-científico de coleta de dados, 
estudos e interpretação de informações a respeito 
dos fenômenos psicológicos, que são resultantes da 
relação do indivíduo com a sociedade, utilizando-
se, para tanto, de estratégias psicológicas – 
métodos, técnicas e instrumentos. Os resultados 
das avaliações devem considerar e analisar os 
condicionantes históricos e sociais e seus efeitos 
no psiquismo, com a finalidade de servirem 
como instrumentos para atuar não somente 
sobre o indivíduo, mas na modificação desses 
condicionantes que operam desde a formulação da 
demanda até a conclusão do processo de avaliação 
psicológica. É CORRETO afirmar que:

a) O psicólogo, na elaboração de seus documentos, 
deverá adotar como princípios norteadores as 
técnicas da linguagem escrita e o conhecimento 
técnico da profissão.
b) O psicólogo, na elaboração de seus documentos, 
deverá adotar como princípios norteadores os 
princípios éticos e técnicos da profissão.
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c) O psicólogo, na elaboração de seus documentos, 
deverá adotar como princípios norteadores os 
princípios éticos e científicos da profissão.
d) O psicólogo, na elaboração de seus documentos, 
deverá adotar como princípios norteadores as 
técnicas da linguagem escrita e os princípios 
éticos, técnicos e científicos da profissão.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 02/07/2018.


