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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
6

Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d,e).

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.

Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.
serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de
11 Não
uma resposta, emenda ou rasura.
12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local
13 Depois
de prova.
caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de
14 O
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da
15 É
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identiﬁcação do candidato
Nome

Nº do Documento

QUESTÕES DE 01 A 05 LÍNGUA PORTUGUESA
Leia atentamente a crônica a seguir, escrita por Paulo
Mendes Campos, para responder as próximas questões.
“A ciência da chateação, segundo certa corrente moderna, apresenta três princípios básicos: 1) O homem
nasce com a tendência natural de exercer a chateação;
2) A chateação é uma exorbitância tolerada dos direitos
do homem em sociedade; 3) Em determinadas situações, todo homem é capaz de produzir chateação. Em
outras palavras: só a força de vontade diminui em nós a
chateação inata e compulsiva; não há leis naturais contra a chateação. Reduzir a nossa capacidade de aborrecer o próximo ao mínimo é resultado do esforço pessoal. A ciência pode ainda ser resumida em uma única
frase: damos o nome de chato ao indivíduo que produz
um tipo de chateação diferente do nosso. A classificação de todos os tipos está ainda muito incompleta, mas
poderemos apresentar algumas figuras bastante caracterizadas, a título de curiosidade. Há um tipo de gente
que não te deixa contar vantagem. Se ganhaste algum
dinheiro, ele está milionário. Se lhe contas, pelo contrário, que andas perdendo dinheiro, ele está na mais
negra miséria. Há também o sujeito que te fala exatamente as coisas que não desejas ouvir no momento, ou o cara que esguicha água nos teus olhos com a
flor da lapela, dá choque com a mão, puxa a cadeira
quando vais sentar, etc. Existe também o tipo especial
dos sujeitos levados à política através da popularidade
granjeada em outras profissões. E há o sujeito que diz:
‘Por que não largas esse teu emprego e fazes como
eu? Só no mês passado ganhei quatrocentos mil reais
sem fazer nada!’. Finalmente, há os formalistas, que se
exprimem através de frases feitas, e o que proíbe qualquer palpite sobre um determinado assunto porque ele
conhece isso de dentro para fora”. (Paulo Mendes Campos, Tipos exemplares, com adaptações).

01. Com base na interpretação do texto, pode-se afirmar que:
a) a força de vontade é a única forma de alguém conseguir eliminar completamente a tendência de chatear
outros.
b) alguns poucos homens se mostraram capazes, ao
longo da história, de jamais chatearem alguém.
c) os “chatos” se distinguem por se afastarem daquilo
que seria a tendência natural da humanidade.
d) segundo o autor, estamos todos propensos à chateação, ainda que em diferentes formas e medidas.
e) todos os tipos de “chatos” já foram classificados e
descritos pela literatura científica especializada.
___________________________________________

02. Marque a alternativa que indica uma qualidade que
NÃO caracteriza a chateação, de acordo com a interpretação do texto.
a) Compulsiva.
b) Multiforme.
c) Invulgar.
d) Natural.
e) Inata.
___________________________________________
03. Em seu texto, o autor afirma que “a chateação é
uma exorbitância tolerada dos direitos do homem em
sociedade”. Marque a alternativa que indica um possível antônimo do termo “exorbitância”.
a) Desproporção
b) Excesso.
c) Moderação.
d) Ousadia.
e) Remanescente.
___________________________________________
04. Na oração “não há leis naturais contra a chateação”, o verbo “há” aparece flexionado no singular porque:
a) é utilizado com sentido de “existir”.
b) o texto foi escrito antes do Novo Acordo Ortográfico.
c) se conjuga com o complemento “chateação”.
d) o autor emprega linguagem coloquial, e não formal.
e) se trata de uma oração negativa, e não afirmativa.
___________________________________________
05. Em relação ao trecho “há os formalistas, que se
exprimem através de frases feitas”, marque a alternativa que indica uma palavra que poderia substituir a
expressão “frases feitas”, sem prejuízo ao sentido pretendido pelo autor.
a) Bizarrices.
b) Clichês.
c) Desvarios.
d) Metáforas.
e) Poesias.
___________________________________________
QUESTÕES DE 06 A 10 MATEMÁTICA
06. Às 16h, o sol bate em um monumento perpendicular ao solo e projeta uma sombra de 3 m de comprimento, formando um ângulo de 60º com o solo. Qual é
a altura desse monumento?
Considere
a) 1,76 m
b) 4,7 m
c) 5,1 m
d) 6,73 m
e) 8,2 m
___________________________________________
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07. A cada 9 médicos, 2 recomendam o uso de uma
medicação para pacientes com queixa de dor de cabeça constante. Em um grupo de 315 médicos, quantos
recomendam essa medicação?
a) 70 médicos.
b) 60 médicos.
c) 50 médicos.
d) 40 médicos.
e) 30 médicos.
___________________________________________
08. “Se Amanda fica em casa, então ela prepara um
chá de camomila.” Assinale a alternativa CORRETA.
a) Se Amanda sair de casa, então ela prepara um chá
de camomila.
b) Se Amanda sair de casa, então ela não prepara um
chá de camomila.
c) Se Amanda não prepara um chá de camomila, então ela não ficou em casa.
d) Se Amanda não prepara um chá de camomila, então ela ficou em casa.
e) Amanda só toma chá de camomila quando ela fica
em casa.
___________________________________________
09. Assinale a alternativa que apresenta a lei de fortal que f(2) = 3.
mação de uma função
a) f(x) = 2 + x
b) f(x) = 3 + x
c) f(x) = 2x - 1
d) f(x) = 2x + 1
e) f(x) = 3 - x
___________________________________________
10. Carlos fez um empréstimo a juros simples de
R$ 20.000,00 a uma taxa de juros de 3% ao mês. Para
pagar seu empréstimo, o juros custou R$ 10.800,00.
Quantos meses depois do empréstimo Carlos pagou
o valor devido?
a) 15 meses.
b) 16 meses.
c) 17 meses.
d) 18 meses.
e) 19 meses.
___________________________________________
QUESTÕES DE 11 A 20 CONHECIMENTOS GERAIS
11. Leia a descrição a seguir, a respeito de um local
importante para a história do município de Apucarana,
e marque a alternativa que indica o seu nome.
“O local abriga o principal cartão-postal de Apucarana:
a Catedral Nossa Senhora de Lourdes. Ponto de referência para apucaranenses e visitantes, esse espaço
público localizado no coração da cidade tem papel fundamental no desenvolvimento histórico do município.
Desde os primeiros anos de fundação de Apucarana,
o local atraiu ao seu redor inúmeros estabelecimentos
comerciais e também foi sede dos principais órgãos

públicos do município, incluindo a Prefeitura, que funcionou no local nos primeiros anos de emancipação
do município – a transferência definitiva para a Rua
Erasto Gaertner ocorreu apenas em 1970. É ainda o
principal centro comercial de Apucarana”. (Portal Turismo em Apucarana, com adaptações).

a) Espaço das Feiras.
b) Jardim Japonês.
c) Museu Histórico do Café.
d) Parque dos 70 Anos.
e) Praça Rui Barbosa.
___________________________________________
12. Existem diferentes versões para a origem do topônimo “Apucarana”. Segundo a teoria da origem caingangue, “Apucarana” significaria:
a) “as águas da queda da cachoeira”.
b) “lugar de lagoas, terra de lagos, alagadiços”.
c) “o latido ou uivar dos guarás”.
d) “pedra da ema, ou parecida com a ema”
e) “semelhante a uma floresta imensa”.
___________________________________________
13. Considere a explicação a seguir, a respeito de um
relevante aspecto da história do estado do Paraná, e
marque a alternativa que indica do que se trata.
“Foi a responsável por um grande empreendimento
de colonização e desenvolvimento urbano no norte do
estado do Paraná na primeira metade do século XX.
Esse empreendimento tinha como objetivo a venda
de glebas rurais destinadas sobretudo ao plantio de
café. O solo fértil oferecia perspectivas promissoras
às pessoas interessadas na cafeicultura. Entretanto,
o sucesso da atividade comercial da empresa, assim
como o da emergente atividade agrícola, dependia
das facilidades que a região podia oferecer – mais
precisamente da construção de uma ferrovia e da implantação de cidades para apoiar a atividade agrícola.
De acordo com seu plano geral de ocupação da região, a empresa foi responsável pelo desenho de uma
rede de cidades novas, criadas entre os anos 1930 e
1960, que compunham a estrutura do plano de desenvolvimento regional”. (Revista Paisagem Ambiente, n. 25,

2008, com adaptações).

a) Ordem dos Jesuítas.
b) Companhia Vale do Rio Doce.
c) Companhia Siderúrgica Nacional.
d) Companhia de Terras Norte do Paraná.
e) Imperial Companhia de Navegação a Vapor.
___________________________________________
14. Leia a descrição a seguir, a respeito de um ponto turístico de Apucarana, e marque a alternativa que
preenche CORRETAMENTE a lacuna.
“De temática ambiental e religiosa, o Parque
___________________ nasceu da recuperação de
uma área antes degradada pelo acúmulo de lixo, entulho e pela ação da erosão. No local, encontra-se
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uma nascente que ajuda a alimentar o lago do Parque
Jaboti. No dia 19 de cada mês, centenas de fiéis de
Apucarana e região participam de missa em homenagem ao santo que dá nome ao parque”. (Portal Viaje

Paraná, com adaptações).

a) São João.
b) Santo Antônio.
c) São José.
d) Santo Expedito.
e) São Pedro.
___________________________________________
15. Considere o relato a seguir, a respeito das origens
históricas do município de Apucarana, e marque a alternativa que contém o nome que preenche CORRETAMENTE a lacuna.
“No dia 18 de julho de 1943, foi realizada na sede do
Grêmio Esportivo e Recreativo Apucarana uma reunião, a fim de recepcionar o interventor ____________,
que visitaria Apucarana naquele mês, e prestar-lhe as
manifestações de estima do povo apucaranense, além
de solicitar-lhe a criação do município. Em 30 de dezembro do mesmo ano, através de um telegrama, o
referido interventor comunicava a assinatura do decreto-lei que criava concomitantemente o município e a
comarca, concretizando assim a grande aspiração dos
apucaranenses, que receberam a notícia com grande
euforia, pois vinha coroar de êxito os esforços de seus
líderes”.
a) José Richa.
b) Manoel Ribas.
c) Ney Braga.
d) Paulo Pimentel.
e) Zacarias de Góis.
___________________________________________
16. Analise as alternativas a seguir e marque a que
indica um dos pratos mais típicos da culinária apucaranense, e que foi transformada em patrimônio cultural
imaterial do município.
a) Buchada de bode.
b) Costela bovina assada na brasa.
c) Macaxeira cozida.
d) Moqueca de peixe e camarão.
e) Paçoca de carne.
___________________________________________
17. Leia a matéria a seguir, relativa ao impacto socioeconômico desencadeado por um recente avanço tecnológico, e marque a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna.
“Você se lembra das videolocadoras? Elas eram estabelecimentos que guardavam cópias físicas dos filmes, séries e grandes sucessos do cinema. Assim, se
você tivesse um aparelho como um videocassete, ou
um DVD, você poderia alugar esses filmes para assistir em casa na sua TV. Mas, com a popularização
dos serviços de _________ de vídeo, esses espaços

começaram se tornar cada vez mais digitais. Em 2011,
a Netflix chegava ao Brasil e, em pouco tempo, acabou se tornando muito popular. E com o passar dos
anos, a tecnologia da Netflix se transformou bastante,
até chegar no grande serviço com produções originais
que conhecemos hoje em dia”. (Canaltech, 10/12/21,
com adaptações).

a) hashtags.
b) DNS.
c) streaming.
d) GPS.
e) hiperlinks.
___________________________________________
18. O texto a seguir diz respeito a uma importante figura da atualidade, em particular no campo da tecnologia. Marque a alternativa que indica de quem se trata.
“Ele é visto no Vale do Silício como um dos mais empolgantes, imprevisíveis e ambiciosos empresários da
atualidade. Para muitos, este visionário pode mesmo
vir a ter um impacto sem paralelo na humanidade. Ele
construiu a sua fama e fez fortuna com algumas das
mais bem-sucedidas empresas de tecnologia, como a
PayPal, investindo depois em projetos com potencial
para revolucionar o mundo. A Tesla Motors, no fabrico
de carros elétricos, a SpaceX, na indústria espacial, e
a SolarCity, nos painéis solares, estão a transformar
os seus segmentos industriais, provocando um salto
evolutivo no setor empresarial americano. A sua insistência nestas áreas de alto risco, tocando em poderes
fortemente instituídos, valeu-lhe assombros de falência e ruína; da sua resiliência e visão nasceria, porém,
uma das maiores reviravoltas da história empresarial
dos EUA, sendo hoje visto como um visionário de sucesso”. (O Gênio que Está a Inventar o Nosso Futuro, de

Ashlee Vance, com adaptações).

a) Bill Gates.
b) Elon Musk.
c) Larry Page.
d) Steve Jobs.
e) Warren Buffett.
___________________________________________
19. Considere a seguinte descrição, concernente a
uma importante tecnologia da atualidade, e marque a
alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna.
“Quando se pensa em ___________, as ideias que
surgem estão ligadas a desbloqueio de celulares e
computadores, ou talvez autenticação de transações
bancárias. Contudo, as aplicações vão muito além da
praticidade para o usuário, e podem ter impactos bem
mais profundos na sociedade. Nessa âmbito, um grande avanço tecnológico que permitiu aprimorar a capacidade de identificação de indivíduos foi o reconhecimento facial. Agora, além de registro de impressões
digitais, é possível realizar a identificação fidedigna de
feições e fisionomias, o que ajuda a reconhecer pessoas de interesse por meio de câmeras, inclusive em
3

tempo real. No Brasil, já existem sistemas avançados,
especializados nessa tecnologia, que têm capacidade
de apoiar órgãos de segurança pública”. (NEC Latin

22. Considerando o que consta na Lei Municipal
280/2011, que disciplina as regras concernentes à Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana, assinale a
alternativa CORRETA.

a) 5G.
b) automação industrial.
c) biometria.
d) impressora 3D.
e) metaverso.
___________________________________________
20. Leia a análise a seguir, a respeito de uma importante cidade brasileira, e marque a alternativa que indica CORRETAMENTE de qual se trata.

a) Os membros da Diretoria não perceberão nenhuma
remuneração pelas suas atuações como dirigentes,
por serem considerados serviços de interesse público
relevante.
b) A Autarquia Municipal da Saúde goza de autonomia
administrativa e financeira, logo está dispensada de
prestar contas ao prefeito.
c) A Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana distribuirá resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela do seu patrimônio, na forma e condições previstas em seu regimento.
d) A Autarquia Municipal da Saúde de Apucarana será
administrada, exclusivamente, pela Diretoria.
e) O cargo de Diretor-Presidente da Autarquia Municipal da Saúde será ocupado por pessoa nomeada pelo
prefeito, desde que atenda às qualificações e requisitos regimentais.
___________________________________________
23. Assinale a alternativa INCORRETA, a respeito da
Autarquia Municipal de Saúde, com base na Lei Municipal 280/2011.

America, com adaptações).

“A mais célebre cidade do Brasil é também, de longe,
a que mais concentra a história do país. Ela tornou-se
capital da colônia portuguesa em 1763 e, em 1808,
virou a sede de todo o império português. Só em 1960,
com a fundação de Brasília, foi que a cidade começou
a perder prestígio e poder. Mas o charme permaneceu: de 1763 a 1960, foram construídos ali os mais
importantes palácios, igrejas, museus, bibliotecas, fortalezas, aquedutos e estádios brasileiros”. (UOL Educa-

ção, com adaptações).

a) Ouro Preto.
b) Recife.
c) Salvador.
d) Rio de Janeiro.
e) São Paulo.
___________________________________________
QUESTÕES DE 21 A 40 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Com base nas disposições da Carta dos Direitos
dos Usuários do SUS, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Consiste em um princípio da Carta a previsão de
que todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação.
b) Os usuários do SUS tem o direito de acompanhante
de sua escolha durante todo o período da internação,
de acordo com as normas da instituição.
c) Como corolário da humanização no atendimento de
saúde é direito do usuário entrar e circular pelo hospital sem etiquetas de identificação.
d) O usuário tem o direito de solicitar segunda opinião
médica em relação ao seu diagnóstico ou tratamento
e, se desejar, substituição do médico responsável pelo
seu atendimento, conforme política da instituição.
e) O usuário tem o dever de zelar e se responsabilizar
pelas instalações da instituição colocadas à sua disposição.
___________________________________________

a) A Autarquia Municipal de Saúde não poderá receber
doações de entidades estrangeiras.
b) A Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana terá
duração indeterminada e, no caso de sua extinção,
seu patrimônio reverterá integralmente ao Município
de Apucarana, Estado do Paraná.
c) A Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana gozará de total imunidade de tributos municipais, extensível
aos contratos e convênios que celebrar com terceiros.
d) Os ocupantes dos cargos da Diretoria, Conselho Curador e Conselho Deliberativo não farão jus à
percepção de remuneração, bem como de quaisquer
vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, sob
qualquer forma, título ou pretexto, em razão das competências, funções e atividades executadas na Diretoria, no Conselho Curador e no Conselho Deliberativo.
e) O cargo de Diretor-Presidente será exercido pelo(a)
ocupante do cargo de Secretário Municipal de Saúde,
cumulativamente, mas em horário diverso do exercício
de suas atribuições perante aquela Secretaria, não fazendo jus à percepção de remuneração, bem como de
quaisquer vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, sob qualquer forma, título ou pretexto, sem a
obrigação de cumprimento de jornada específica, em
razão das competências, funções e atividades exercidas como Diretor-Presidente.
___________________________________________
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24. A Lei Complementar nº 1/2011 prevê inúmeros direitos e deveres dos servidores públicos. Há, ainda,
disposições a respeito do processo administrativo disciplinar a ser observado a fim de apurar irregularidades
cometidas pelos funcionários. Sobre o tema, com base
na legislação citada, assinale a alternativa CORRETA.
a) As denúncias sobre irregularidade serão objeto de
apuração, desde que formuladas por escrito ou confirmada a autenticidade. Quando o fato narrado configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a
denúncia será arquivada, por falta de objeto.
b) A sindicância poderá conduzir a dois caminhos,
apenas: aplicação de penalidade, consistente em advertência ou suspensão de até trinta dias, ou arquivamento do processo.
c) O processo disciplinar poderá ser revisto, dentro do
prazo de dez anos, a pedido ou de ofício, quando se
aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de
justificar a inocência do punido ou a inadequação da
penalidade aplicada.
d) Como medida cautelar e a fim de que o servidor
não venha a influir na apuração da irregularidade, a
autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar, se necessário, o seu remanejamento ou
o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo
de até sessenta dias, sem prejuízo da remuneração.
O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo,
findo o qual cessarão os seus efeitos, ainda que não
concluído o processo.
e) O julgamento do processo disciplinar, por parte da
autoridade julgadora, acatará o relatório da comissão,
salvo quando contrário às provas dos autos. No caso
de contrariedade as provas dos autos, a autoridade julgadora, entretanto, não poderá agravar a penalidade
proposta.
___________________________________________
25. A respeito do Poder Executivo, com base na Lei
Orgânica do Município de Apucarana, assinale a alternativa CORRETA.
a) Os crimes comuns e os de responsabilidade que o
Prefeito praticar serão julgados pela Câmara Municipal, nos termos da Legislação Federal aplicável.
b) A Mesa da Câmara Municipal, ainda que haja fundamento em condenação criminal transitada em julgado,
não poderá extinguir o mandato do prefeito, o qual foi
regularmente eleito e representa, portanto, a vontade
popular.
c) Os Secretários Municipais serão escolhidos dentre
brasileiros maiores de 18 anos, residentes no Município de Apucarana e no exercício dos direitos políticos.
d) Compete privativamente ao Prefeito representar o
Município nas suas relações jurídicas, políticas e administrativas. Essa atribuição é indelegável.
e) O Prefeito e o Vice-Prefeito não poderão, sem licença da Câmara Municipal, ausentar-se do País, por
qualquer tempo, ou do Município, quando a ausência
exceder a 15 dias, sob pena de perda de mandato.
___________________________________________

26. Naquilo que se refere sobre avaliação psicológica
no âmbito educacional analise as alternativas a seguir
e assinale a INCORRETA.
a) No campo da educação encontramos o uso inadequado de testes que acabam por silenciar o sujeito em
lugar de conhecê-lo melhor pra poder ampliar as possibilidades de aprendizagem.
b) Avaliações descritivas e classificatórias que resultam em laudos incompreensíveis não ajudam os professores ou educadores a compreender melhor seus
alunos e organizar práticas educativas que ampliem
as possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento
dos alunos.
c) Na medida da inteligência, por exemplo, deve-se
considerar que diferentes testes, denominados de
modo genérico como teste de inteligência, são construídos a partir de diferentes referenciais teóricos e
consequentemente medem funções iguais.
d) O psicólogo deve ter um bom conhecimento das funções psicológicas que o instrumento pretende medir e
conhecer o instrumento na sua perspectiva histórica.
e) Os resultados dos testes psicológicos podem ser
analisados com o sujeito e, dessa forma, construir um
conhecimento que o ajude a construir recursos para
encontrar soluções adequadas para os problemas.
___________________________________________
27. A psicopatologia e o método clínico dentro da teoria da psicanálise para crianças têm como destaque
as obras de Anna Freud e Melanie Klein, estas duas
direções, principalmente na forma de abordar a transferência, envolvem diferentes conceitos teóricos sobre a formação do ego e do superego, o complexo de
Édipo e a relação de objeto. Sendo assim, analise as
alternativas e assinale a CORRETA.
a) Anna Freud considera que as crianças têm capacidade de transferência, sendo, portanto, necessário um
trabalho prévio analítico, com a finalidade de prepará-las para o tratamento.
b) Melanie Klein, pensa que a capacidade de transferência não é espontânea na criança e que deve ser
interpretada, tanto a positiva como a negativa, desde
o primeiro momento, não devendo o analista tomar papel de educador.
c) Anna Freud e sua escola consideram que, embora
na análise de crianças se transfiram sintomas e defesas, a neurose permanece centralizada nos objetos
finais e se estende à análise com propósito defensivo.
d) A criança quando brinca coloca o analista nos mais
variados papeis. Pode personificar o id e nesta projeção dar vazão às suas fantasias, sem despertar demasiada ansiedade; quando esta diminuiu, será capaz,
ele mesmo, de personificar-se neste papel.
e) Para Melanie Klein, a criança pelo processo de simbolização ainda assim não conseguia distribuir o amor
a novos objetos e novas fontes de gratificação.
___________________________________________
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28. A psicologia também pode ser compreendida como
uma ponte entre filosofia e fisiologia. Enquanto a fisiologia descreve e explica a conformação física do cérebro e do sistema nervoso, a psicologia examina os
processos mentais que nele acontecem e como se
manifestam no nosso pensamento, discurso e comportamento. Enquanto a filosofia se preocupa com raciocínios e ideias, à psicologia interessa como eles nos
ocorrem e o que nos dizem sobre o funcionamento da
mente. Foi apenas no fim do século XIX que a psicologia se consolidou como uma disciplina científica independente. A fundação do primeiro laboratório mundial
de psicologia experimental, em _____________ , por
__________________________, na universidade de
Leipzig, marca o reconhecimento da psicologia como
uma disciplina científica.
As lacunas podem ser CORRETAMENTE preenchidas
por:
a) 1878, William James.
b) 1877, Charcot.
c) 1880, Alfred Binet.
d) 1876, John Watson.
e) 1879 , Wilhelm Wundt.
___________________________________________
29. No início do século XX, muitos psicólogos já haviam concluído que a mente humana não podia ser
estudada de maneira satisfatória com métodos introspectivos e defendiam uma mudança de abordagem
em prol das análises comportamentais feitas em experiências controladas em laboratório. John Watson não
foi o primeiro a advogar a meticulosa prática behaviorista, mas foi com certeza o mais representativo, sendo assim analise as afirmativas a seguir e assinale a
alternativa CORRETA.
( ) Na visão de um behaviorista, a psicologia é um
ramo puramente objetivo e experimental das ciências
naturais.
( ) As pessoas podem ser condicionadas a ter uma
resposta emocional a objetos.
( ) As emoções humanas básicas (não fruto de aprendizado) são, medo, raiva e amor.
( ) Watson demonstrou, que por meio de condicionamento é possível ensinar reflexos comportamentais e
animais.
a) Verdadeiro, Verdadeiro, Verdadeiro, Falso.
b) Verdadeiro, Falso, Verdadeiro, Falso.
c) Falso, Verdadeiro, Verdadeiro, Verdadeiro.
d) Falso, Falso, Verdadeiro, Verdadeiro.
e) Verdadeiro, Verdadeiro, Falso, Verdadeiro.
___________________________________________
30. Duas correntes principais no século XX analisavam
o desenvolvimento psicológico dos seres humanos, da
infância a vida adulta: a teoria psicanalítica de Freud
concentrava-se no desenvolvimento psicossexual infantil, e o behaviorismo explicava os mecanismos do
processo de aprendizagem, outras teorias do desenvolvimento logo vieram à tona.

Sobre a psicologia do desenvolvimento analise as alternativas e assinale a INCORRETA.
a) Para Piaget as crianças possuem quatro estágios
do desenvolvimento: sensório-motor, pré-operacional,
operacional concreto, operacional formal.
b) Erik Erikson entendia que o desenvolvimento humano se dava em três níveis: cultural, interpessoal e
individual.
c) John Bowlby adotou uma perspectiva evolutiva diferente sobre a formação dos primeiros laços afetivos.
Para ele, por serem totalmente indefesos, os recém-nascidos são geneticamente programados para criar
um vínculo com suas mães a fim de garantir a própria
sobrevivência.
d) Para Bandura a maior parte do comportamento humano é aprendida por imitação.
e) Lawrence Kohlberg acreditava que a moralidade se
desenvolvia gradualmente, ao longo da infância e da
adolescência e assim ela se desenvolve em seis estágios.
___________________________________________
31. A teoria psicanalítica procura explicar a gênese
do ego em dois registros relativamente heterogêneos,
quer vendo nele um aparelho adaptativo, diferenciado a partir do id em contato com a realidade exterior,
quer definindo-o como o produto de identificações que
levam à formação no seio da pessoa de um objeto de
amor investido pelo id.
Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa
CORRETA.
I- Do ponto de vista tópico, o ego está numa relação de
dependência tanto para com as reivindicações do id,
como para com os imperativos do superego e exigências da realidade. Embora se situe como mediador,
encarregado dos interesses da totalidade da pessoa,
a sua autonomia é apenas relativa.
II- Do ponto de vista dinâmico, o ego representa eminentemente, no conflito neurótico o polo defensivo da
personalidade; põe em jogo uma série de mecanismos
de defesa, estes motivados pela percepção de um afeto desagradável (sinal de angústia).
III- Do ponto de vista econômico, o ego surge como
um fator de ligação dos processos psíquicos; mas
nas operações defensivas, as tentativas de ligação da
energia pulsional são contaminadas pelas características que especificam o processo primário: assumem
um aspecto compulsivo, repetitivos desreal.
a) Apenas I e II estão corretas.
b) Apenas I e III estão corretas.
c) Apenas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão incorretas.
___________________________________________
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32. A psicologia é uma ciência e profissão em constante movimento. Essa característica nos impulsiona, na
medida em que, nas mais diversas realidades e nos
mais singulares contextos, somos convocados a uma
atuação guiada pelo compromisso social e a defesa
intrínseca dos direitos humanos. Nos últimos 60 anos,
incluindo o marco de 50 anos de criação do Conselho
Federal e dos Conselhos Regionais de Psicologia, a
profissão se desenvolveu como campo de atuação e
de conhecimento científico em direta interface com os
desafios sociais e institucionais do país. Naquilo que
tange o código de ética do profissional da psicologia
analise as afirmativas e assinale a alternativa CORRETA.
I- Assumir responsabilidades profissionais de qualquer
atividade devendo estar capacitado pessoal e teoricamente apenas.
II- Prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência, sem visar benefício
pessoal.
III- Estabelecer acordos de prestação de serviços que
respeitem os direitos do usuário ou beneficiário de serviços de Psicologia.
IV- Informar a quem de direito, os resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos, transmitindo tudo para a tomada de decisões que a afetem o
usuário ou o beneficiário.
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão incorretas.
___________________________________________
33. O HIV/aids é uma doença que ataca o sistema
imunológico do indivíduo, deixando-o vulnerável para
adquirir infecções que podem agravar a doença. Além
disso, sentimento de revolta, culpa, medo e rejeição,
são comuns. O acolhimento e o acompanhamento psicológico é de suma importância para qualidade de vida
dos portadores do vírus HIV/ aids e de seus familiares.
O psicólogo da saúde ao trabalhar sob a perspectiva
de promoção da saúde e prevenção da doença auxilia
o paciente com HIV, a partir do contexto cultura e social a desenvolver estratégias que otimizem sua condição de vida, levando-se em consideração seus direitos
enquanto cidadão. Naquilo que se refere sobre a psicologia da saúde analise as alternativas e assinale a
INCORRETA.
a) A Psicologia da Saúde consiste no domínio da Psicologia que recorre aos conhecimentos provenientes
das diversas áreas da Psicologia com vista à promoção e proteção da saúde, à prevenção e tratamento
das doenças, à identificação da etiologia e diagnósticos relacionados com a saúde, com as doenças e disfunções associadas, à análise e melhoria do sistema
de cuidados de saúde, e ao aperfeiçoamento da política de saúde.

b) Trata-se de uma definição muito ampla, que abrange tudo o que é possível fazer no sistema de saúde
em geral. Muitas discussões foram levantadas sobre a
formação e a prática da Psicologia da Saúde, que possui como uma de suas características, além de focar
o seu interesse nos aspectos de saúde e de doenças
não mentais é, também, a deslocação da atenção do
polo “doença” para o polo “saúde”.
c) Profissional especialista em Psicologia da Saúde:
atua em equipes multiprofissionais somente no campo
da saúde, utilizando os princípios, técnicas e conhecimentos relacionados à produção de subjetividade para
a análise, planejamento e intervenção nos processos
saúde e doença, em diferentes estabelecimentos e
contextos da rede de atenção à saúde.
d) As ações da Psicologia e dos psicólogos se dão em
um campo amplo e complexo, ligado a um público com
necessidades psicossociais específicas, que vivem
em sociedades com políticas de governo diversas, de
tal maneira que, “para o melhor desenvolvimento do
seu trabalho, o psicólogo precisa conhecer e construir
referenciais ético-políticos que deem conta deste campo em que atua”.
e) Os psicólogos da saúde desempenham diversos
papéis na batalha contra essa doença, incluindo intervenções de prevenção primária e secundária.
___________________________________________
34. A ampliação do acesso de mulheres e homens à
informação e aos métodos contraceptivos é uma das
ações imprescindíveis para que possamos garantir o
exercício dos direitos reprodutivos no país. Para que
isto se efetive, é preciso manter a oferta de métodos
anticoncepcionais na rede pública de saúde e contar
com profissionais capacitados para auxiliar a mulher
a fazer sua opção contraceptiva em cada momento
da vida. Do ponto de vista formal, essa medida democratiza o acesso aos meios de anticoncepção ou de
concepção nos serviços públicos de saúde, ao mesmo
tempo que regulamenta essas práticas na rede privada, sob o controle do SUS. Neste sentido, o Planejamento Familiar deve ser tratado dentro do contexto
dos direitos reprodutivos, tendo, portanto, como principal objetivo garantir às mulheres e aos homens um
direito básico de cidadania, previsto na Constituição
Brasileira: o direito de ter ou não filhos. A atuação dos
profissionais de saúde na assistência à anticoncepção
envolve, necessariamente, três tipos de atividades,
sendo assim avalie as alternativas a seguir e assinale
a CORRETA.
a) Atividades educativas, acolhimento e aconselhamento.
b) Aconselhamento, acolhimento e atividades clínicas.
c) Atividades educativas, aconselhamento e atividades clínicas.
d) Anamnese, atividades educativas e aconselhamento.
e) Anamnese, acolhimento e atividades educativas.
___________________________________________
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35. Com o SUAS, a assistência social oportunizou a
abertura para que diferentes categorias profissionais
componham seu quadro de recursos humanos. Isso
significa que a assistência social deixou de ser um
campo de trabalho específico do assistente social e
passou a requerer os serviços técnico-especializados de outros profissionais, sobretudo do psicólogo.
Em outros termos, nota-se que o trabalho social desenvolvido por equipes de referência multiprofissional
representa uma das principais estratégias para que a
política de assistência social alcance os seus objetivos. Analise as afirmativas a seguir sobre os desafios
da psicologia no SUAS e assinale a alternativa CORRETA.
( ) Ao refletir a relação entre Psicologia e assistência
social, afirma que uma primeira observação a ser mencionada é que os modelos de atuação nessa política,
independentemente da categoria profissional em discussão, ainda estão em construção. No caso da Psicologia, até a implantação do SUAS, as referências ou
sistematizações eram praticamente inexistentes, seja
para o fornecimento de subsídios à atuação profissional, seja para a elaboração de modelos de trabalho.
( ) Os principais desafios na construção de parâmetros de atuação para o psicólogo na Assistência Social
têm múltiplos aspectos. Alguns podemos chamar de
macroestruturais, das políticas sociais nos marcos do
modo de produção capitalista; outros, referentes ao
desenvolvimento histórico e à consolidação da Psicologia como ciência e profissão. Sem dúvida, ambos fazem parte de um mesmo processo histórico-dialético.
(
) Para muitos psicólogos, as atividades que conferem uma identidade profissional distinta daquela do
assistente social são as de escopo da clínica tradicional, como as psicoterapias e a avaliação e o aconselhamento psicológico – embora as diretrizes do CRAS
não permitam tal prática profissional, causando desconforto em grande parte da categoria que trabalha
nesse equipamento.
a) Verdadeiro, Verdadeiro, Verdadeiro.
b) Verdadeiro, Falso, Verdadeiro.
c)Verdadeiro, Falso, Falso.
d) Falso, Verdadeiro, Verdadeiro.
e) Falso, Falso, Verdadeiro.
___________________________________________
36. A Reforma Psiquiátrica é processo político e social
complexo, composto de atores, instituições e forças de
diferentes origens, e que incide em territórios diversos,
nos governos federal, estadual e municipal, nas universidades, no mercado dos serviços de saúde, nos
conselhos profissionais, nas associações de pessoas
com transtornos mentais e de seus familiares, nos movimentos sociais, e nos territórios do imaginário social
e da opinião pública. Compreendida como um conjunto de transformações de práticas, saberes, valores culturais e sociais, é no cotidiano da vida das instituições,
dos serviços e das relações interpessoais que o processo da Reforma Psiquiátrica avança, marcado por

impasses, tensões, conflitos e desafios. Sendo assim
avalie as afirmativas e assinale a alternativa CORRETA.
I- Com a Constituição de 1988, é criado o SUS – Sistema Único de Saúde, formado pela articulação entre
as gestões federal, estadual e municipal, sob o poder
de controle social, exercido através dos “Conselhos
Comunitários de Saúde”.
II- A partir do ano de 1992, os movimentos sociais,
inspirados pelo Projeto de Lei Paulo Delgado, conseguem aprovar em vários estados brasileiros as primeiras leis que determinam a substituição progressiva dos
leitos psiquiátricos por uma rede integrada de atenção
à saúde mental. É a partir deste período que a política
do Ministério da Saúde para a saúde mental, acompanhando as diretrizes em construção da Reforma Psiquiátrica, começa a ganhar contornos mais definidos.
III- A Lei Federal 10.216 redireciona a assistência em
saúde mental, privilegiando o oferecimento de tratamento em serviços de base comunitária, dispõe sobre
a proteção e os direitos das pessoas com transtornos
mentais, mas não institui mecanismos claros para a
progressiva extinção dos manicômios.
IV- A desinstitucionalização e a efetiva reintegração
das pessoas com transtornos mentais graves e persistentes na comunidade são tarefas às quais o SUS
vem se dedicando com especial empenho nos últimos
anos. A implementação e o financiamento de Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) surgem neste
contexto como componentes decisivos da política de
saúde mental do Ministério da Saúde para a concretização das diretrizes de superação do modelo de
atenção centrado no hospital psiquiátrico. Assim, os
Serviços Residenciais Terapêuticos, residências terapêuticas ou simplesmente moradias, são casas localizadas no espaço urbano, constituídas para responder
às necessidades de moradia de pessoas portadoras
de transtornos mentais graves, egressas de hospitais
psiquiátricos ou não.
a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão incorretas.
___________________________________________

8

37. Ao reafirmar a perspectiva do cuidado humanizado
também no âmbito das Políticas Públicas, a temática
relativa às pessoas que usam drogas tem perpassado o fazer psicológico, motivando a atual gestão do
Conselho Federal de Psicologia – CFP a promover a
aproximação e o diálogo com a categoria e a sociedade, inclusive, tomando tal temática como um dos
eixos centrais da Comissão de Direitos Humanos. Os
tratamentos devem, garantir os direitos humanos fundamentais, além de reconhecer a dignidade inerente a
todos os indivíduos, o que implica no direito de receberem as mais modernas e eficazes formas de tratamento desenvolvidas até o momento, bem como, no direito
ao bem estar e a não discriminação. Posto isto, avalie
as afirmativas e assinale a alternativa CORRETA.
( ) Ao desenvolvimento de programas de tratamento
dentro do sistema prisional e a adoção de medidas alternativas ao encarceramento.
( ) Ao envolvimento e participação da comunidade
no desenvolvimento, execução e monitoramento dos
serviços de tratamento.
( ) Ao envolvimento ativo das pessoas que usam drogas nos espaços de construção das políticas públicas,
bem como a priorização do trabalho em rede.
( ) À garantia de oferta, por parte da gestão clínica dos
serviços de tratamento, de formas eficazes, efetivas
e mensuráveis de tratamento. Ademais, os objetivos
propostos e os procedimentos adotados no processo
de tratamento devem ser definidos e de conhecimento
das equipes técnicas e administrativas dos serviços,
bem como, da população atingida.
( ) À composição de um sistema mais amplo, relativo
aos programas de tratamento, incluindo o desenvolvimento de políticas públicas, planejamento estratégico
e coordenação dos serviços.
a) Verdadeiro, Verdadeiro, Verdadeiro, Falso, Verdadeiro.
b) Verdadeiro, Falso, Verdadeiro, Falso, Verdadeiro.
c) Falso, Verdadeiro, Verdadeiro, Verdadeiro, Falso.
d) Falso, Falso, Verdadeiro, Verdadeiro, Falso.
e) Verdadeiro, Falso, Verdadeiro, Falso, Falso.
___________________________________________
38. A Intersetorialidade serve como um modelo construtivo de trabalho, unindo a interação e integração de
gestores públicos e dos serviços de saúde na união
de diferentes experiências que resultem na construção
de um conhecimento que ultrapasse os limites de um
setor especifico para direcionar o envolvimento e o trabalho de múltiplas áreas em prol do desenvolvimento
comum e das práticas sociais aplicadas e compartilhadas, necessitando de uma estrutura baseada em
pesquisas, organização, planejamento e análises que
servem como base para avaliação de todas as funções e ações conjuntas, trabalhadas sinergicamente.
O grande desafio da Intersetorialidade é mudar o
conceito lógico de atuações específicas e modelo de
trabalho já construído por profissionais que atuam há

vários anos com conceitos e pré-conceitos construídos desde sua formação profissional, esta modificação implica em alguns conflitos internos. O trabalho
desenvolvido pela aplicação da Intersetorialidade é
visível: o respeito, a ética e a solidariedade é fundamental para que os profissionais promovam a saúde e
um ambiente de trabalho harmônico para que os mais
diversos cargos e setores se sintam parte deste processo. Sendo assim, analise as alternativas e assinale
a INCORRETA.
a) Para que a ação da intersetorialidade tenha seu
propósito alcançado e os gestores possam desempenhar seu papel de forma eficaz, o planejamento de
estratégias é indispensável o conhecimento das diversas especialidades, bem como o trabalho multidisciplinar deve ter uma linha de pensamento em comum,
não podem ser trabalhadas medidas e ações que envolvam um grande número de pessoas, se os profissionais da saúde estão exclusivamente pensando na
disputa de poder interno e em ganhar espaço em seu
ambiente de trabalho.
b) A atuação da intersetorialidade deve ser um mecanismo de descentralização dos poderes, para garantir
o destino de verbas e ações na aplicabilidade de direito, promovendo o bem estar social e a qualidade
de vida dos habitantes como um todo, desde o nascimento até a inserção no mercado de trabalho, que é
quem realmente movimenta a economia e faz surgir o
crescimento através da arrecadação de impostos e de
fluxo financeiro, promovendo a estrutura governamental e seus diversos setores, organizando os sistemas,
evitando a burocracia e as complexidades que existem
dentro do plano de alguns governos.
c) A intersetorialidade atua diretamente na vida de
toda sociedade, nos meios acadêmicos, nas instituições de educação, no comportamento de cada região,
nos padrões culturais e regionalistas, influenciando no
desenvolvimento dos trabalhos coletivos, nas gestões
públicas que revelam os interesses políticos e sociais.
d) Promover a intersetorialidade nas universidades,
nos centros de saúde em conjunto com os gestores
de saúde pública é dar maior autonomia para a construção de um modelo de saúde que preservem os conhecimentos múltiplos e tornem o ambiente de trabalho e principalmente o atendimento aos paciente cada
vez mais humanizado e diagnósticos mais precisos,
eliminando o grande número de fila, promovendo a
qualidade de vida da sociedade em suas mais diversas localidades e classes, aumentando os índices de
natalidade e os de longevidade para que a sociedade
viva mais e melhor, sem ver famílias ser destruída por
ineficiências no atendimento ou falhas por falta de estrutura e até mesmo erros causados por divergências
profissionais que custem a vida de inocentes e indefesos enfermos brasileiros.
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e) A ineficiência do funcionamento dos órgãos púbicos e da falta de práticas intersetoriais comprometem
apenas alguns segmentos, somente nas áreas que
envolvem a saúde pública e as próprias políticas públicas que poderiam ter uma melhor estruturação no
desenvolvimento cultural, urbano, social, comunitário,
educacional, ambiental e demais departamentos.
___________________________________________
39. O processo psicodiagnóstico é um processo científico e, como tal, parte de perguntas específicas, cujas
respostas prováveis se estruturam na forma de hipóteses que serão confirmadas ou não através dos passos
seguintes do processo. Analise as alternativas e assinale a CORRETA.
a) O psicodiagnóstico é um processo ilimitado no tempo. Esclarecidas as questões iniciais e definidas as hipóteses e os objetivos do processo, o psicólogo tem
condições de saber qual o tipo de exame que é adequado para chegar a conclusões e, consequentemente, não pode prever o tempo necessário para realizá-lo
b) A duração de um psicodiagnóstico constitui uma estimativa do tempo em que não se podem operacionalizar as tarefas implícitas pelo plano de avaliação, bem
como completar as tarefas subsequentes até a comunicação dos resultados e recomendações pertinentes.
c) Essencialmente, o plano de avaliação é um processo pelo qual se procura identificar recursos que permitam estabelecer uma relação entre as perguntas
iniciais e suas possíveis respostas.
d) Antes do primeiro contato com o paciente, o objetivo
do exame ainda não está bem definido, e as questões
iniciais, bem delimitadas, como, por exemplo, quando
há solicitação de um diagnóstico diferencial num contexto hospitalar.

e) O plano de avaliação deve permitir obter respostas
confiáveis para as questões colocadas e, ao mesmo
tempo, atender aos objetivos propostos. Contudo, a
testagem de uma hipótese, por vezes, pode ser realizada com um único instrumento.
___________________________________________
40. Na década de 1930 surge a psicologia social,
quando os psicólogos começaram a investigar as interações de indivíduos dentro de grupos e da sociedade
como um todo. Eles examinaram o efeito das organizações sociais sobre o indivíduo e de que maneira
as estruturas sociais são influenciadas pela psicologia
dos indivíduos. Os psicólogos sociais, como eram chamados, estudaram também as relações entre indivíduos dentro de um mesmo grupo e de grupos diferentes.
Surgiram desses estudos novos temas de interesse
para a psicologia, tais como: dinâmica, atitudes e preconceitos de grupo, conflito, conformidade, obediência
e transformação social. Um dos primeiros a conduzir
um estudo sistemático da psicologia de grupos sociais
e no qual é considerado o “pai da psicologia social” foi
____________________.
A alternativa que completa CORRETAMENTE a lacuna é:
a)John Dewey.
b) Kurt Lewin.
c) John Bowlby.
d) Serge Moscovici.
e) Stanley Milgram.
___________________________________________

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

Divulgação do Gabarito Preliminar 1 dia útil após a aplicação da prova.
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