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Verifique se o código da Prova é o 
mesmo do seu cartão de respostas. 

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE 
RESPOSTAS, A FRASE DE SAMUEL LIMA PARA EXAME GRAFOTÉCNICO 

"Educação gera conhecimento, conhecimento gera sabedoria, e só um povo 
sábio pode mudar seu destino." 

ATENÇÃO 
Tempo de duração da prova: 3 horas e 30 minutos, incluído o preenchimento do Cartão de Respostas. 

Este caderno contém 60 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas de resposta- A, B, C, D e E- conforme disposição abaixo: 

Quantidade de Valor de cada 
Disciplinas questões questão 

- Língua Portuguesa 15 
-Raciocínio Lógico 5 
-Noções de Informática 10 
- Conhecimentos na área de formação 30 

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. 
O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando a substituição. 

Por motivo de segurança: 

• O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova. 
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• Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões. 

• O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. 
O descumprimento dessa determinação acarretará a eliminação do candidato. 

• Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos 
banheiros e/ou bebedouros. 

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences. 
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas. 
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 

BOA PROVA! 



( LÍNGUA PORTUGUESA 

Texto para responder às questões de 01 a 15. 

Os papéis da mulher 

Sou mulher. sou Marta e só posso escrever. 
Afinal, talvez seja oportuna a tua ausência. Porque 
eu, de outro modo, nunca te poderia alcançar. Deixei 
de ter posse da minha própria voz. Se viesses agora, 
Marcelo, eu ficaria sem fala. A minha voz emigrou 
para um corpo que já foi meu. E quando me escuto 
nem eu mesma me reconheço. Em assuntos de amor 
só posso escrever. Não é de agora, sempre foi assim, 
mesmo quando estavas presente. 

E escrevo como as aves redigem o seu voo: 
sem papel, sem caligrafia, apenas com luz e 
saudade. Palavras que, sendo minhas, não moraram 
nunca em mim. Escrevo sem ter nada que dizer. 
Porque não sei o que te dizer do que fomos. E nada 
tenho para te dizer do que seremos. Porque sou 
como os habitantes de Jerusalém. Não tenho 
saudade, não tenho memória: meu ventre nunca 
gerou vida, meu sangue não se abriu em outro corpo. 
É assim que envelheço: evaporada em mim, véu 
esquecido num banco de igreja. 

Só te amei a ti, Marcelo. Essa fidelidade levou
me ao mais penoso dos exílios: esse amor afastou
me da possibilidade de amar. Agora, entre todos os 
nomes, só me resta o teu nome. Só a ele posso pedir 
o que antes te pedia a ti: que me faça nascer. Porque 
eu preciso tanto de nascer! De nascer outra, longe de 
mim, longe do meu tempo. Estou exausta, Marcelo. 
Exausta, mas não vazia. Para se estar vazia é preciso 
ter dentro. E eu perdi a minha interioridade. 

Por que não escreveste nunca? Não é de te ler 
que mais tenho saudade. É o som da faca rasgando o 
envelope que trazia a tua carta. E sentir, de novo, uma 
carícia na alma, como se algures estivessem 
golpeando um cordão umbilicaL Engano meu: não há 
faca, não há carta. Não há parto de nada, nem de 
ninguém. 

Vês como fico pequena quando escrevo para 
ti? 

É por isso que eu nunca poderia ser poeta. O 
poeta se engrandece perante a ausência, como se a 
ausência fosse o seu altar, e ele ficasse maior que a 
palavra. No meu caso, não, a ausência me deixa 
submersa, sem acesso a mim. 

Este é o meu conflito: quando estás, não existo, 
ignorada. Quando não estás, me desconheço, 
ignorante. Eu só sou na tua presença. E só me tenho 
na tua ausência. Agora, eu seL Sou apenas um nome. 
Um nome que não se acende senão em tua boca. 

[.o o l 
Mia Couto.Antesde nascer o mundo. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2009. P. 131-132. 

(Questão 01 ; 

Sobre o texto pode-se afirmar que: 

L Marta afirma que há, entre ela e os habitantes de 
Jerusalém algo em comum: são livres como aves 
emseuvoo. 

IL A ausência de Marcelo parece interromper o 
"existir" natural de Marta. Dessa forma, sua vida 
passa a ser guiada pela escrita. 

li L Marta demonstra conhecer os poetas de tal forma 
que se identifica plenamente com eles. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

A) L 
B) 11 
C) IIL 
D) I e IL 
E) li e li L 

((lu(lSlã[J92;c-. --------------

Qual das afirmações a seguir traduz a ide ia do trecho 
destacado em "Não é de agora, sempre foi assim, 
MESMO QUANDO ESTAVAS PRESENTE"? 

A) Marta não consegue viver longe de Marcelo, mas 
a memória a fortalece. 

B) Enquanto Marcelo esteve presente, Marta sentia
se plena. 

C) Embora com Marcelo, Marta sempre se sentiu 
sozinha. 

D) Apesar de distante, Marcelo está presente na 
memória de Marta e isso a preenche. 

E) Só Marcelo a faz nascer e sentir a possibilidade 
de amar, de nascer outra. 

·····································································(@·· 



(Questão 03 )r----------------

Sobre os elementos destacados do fragmento 
"Porque eu, de outro modo, nunca te poderia 
alcançar.", leia as afirmativas. 

L Houve uma inadequação na sintaxe de 
colocação do pronome TE. 

11. A expressão DE OUTRO MODO poderia ser 
substituída, sem perda de sentido contextual ou 
correção, por AO CONTRÁRIO. 

111. Os pronomes EU e TE são pessoais e, no 
contexto, são acompanhados por um 
substantivo. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

A) I e IL 
B) llelll. 
C) lelll. 
D) L 
E) 11. 

(---------------------------------------...... 

\Questão 04 ;'----------------

"É por ISSO que eu nunca poderia ser poeta." 
O uso da forma destacada do demonstrativo, no 
contexto, se justifica em razão de: 

A) fazer referência a um termo subsequente. 
B) referir-se a termos que são externos ao texto. 
C) faz referência a ideias que serão introduzidas no 

texto. 
D) retomar contexto textual, já apresentado. 
E) localizar um elemento textual no espaço 

extralinguísticos. 

(Questão O 5 ., 

Do ponto de vista da norma culta, a única substituição 
de posição e/ou uso pronominal que poderia ser feita, 
sem alteração de valor semântico e linguístico, seria: 

A) "E quando me escuto nem eu mesma, me 
reconheço." 
E quando o escuto nem eu mesma, me 
reconheço. 

B) "Porque não sei o que te dizer do que fomos". 
Porque não sei o que dizer-te do que fomos. 

C) "Só te amei a ti, Marcelo." 
Só o amei a ti, Marcelo. 

D) "No meu caso, não, a ausência me deixa 
submersa, sem acesso a mim." 
No meu caso, não, a ausência deixa-me 
submersa, sem acesso a mim. 

E) "Um nome que não se acende senão em tua 
boca." 
Um nome que não acende-se senão em tua boca. 

No fragmento, "(1) Porque não sei o que te dizer do 
que fomos. (2) E nada tenho (3) para te dizer do que 
seremos.", as palavras numeradas atribuem, 
respectivamente, ideia de: 

A) causa, adversidade e finalidade. 
B) explicação, adição e finalidade. 
C) explicação, adversidade e concessão. 
D) causa, concessão e condição. 
E) conformidade, alternância e restrição. 

((luestão()!) 

Em "Só te amei a ti, Marcelo." a palavra TI: 

A) completa o sentido de substantivo deverbaL 
B) representa o alvo para o qual tende um 

movimento nominaL 
C) aponta para um sintagma adjetivai, típico de um 

especificador. 
D) pretende especificar e pormenorizar o estado do 

amor. 
E) enfatiza a ideia contida no objeto, repetindo-a na 

sequência. 



' ,, ---------------~Questão 08 F 

"E sentir, de novo, uma carícia na alma, como se 
algures estivessem golpeando um cordão umbilicaL" 
A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos 
gramatical, sintático e semântico, analise as 
afirmativas a seguir 

A) ALGURES pode ser substituído, sem prejuízo do 
sentido, por EM TODA PARTE. 

B) GOLPEANDO, no contexto, constitui um 
gerundismo. 

C) DE NOVO significa MAIS UMA VEZ. 
D) Predomina, no fragmento, a linguagem 

denotativa. 
E) SE atribui ideia de concessão ao contexto. 

Sobre as formas verbais destacadas em "Se ( 1 ) 
VIESSES agora, Marcelo, eu (2) FICARIA sem fala.", 
é correto afirmar que a(s): 

A) duas formas indicam um fato que acontecerá 
num momento posterior ao discurso. 

B) forma (1) foi usada para indicar uma ação que 
ocorreu antes de outra ação passada. 

C) a forma (2) se refere a um fato que poderia ter 
acontecido posteriormente a uma situação 
passada. 

D) forma (1) se refere a um fato ocorrido no passado, 
e que não foi completamente terminado. 

E) as duas formas indicam ações que ocorrem no 
momento em que se fala. 

(guestão 1()J 

A oração destacada em "A minha voz emigrou para 
um corpo QUE JÁ FOI MEU.", em relação à principal, 
exerce a função sintática de: 

A) objeto direto. 
B) sujeito. 
C) complemento nominaL 
D) adjunto adnominaL 
E) aposto. 

(Questão 11 /1---------------

No contexto, o sentido das palavras destacadas em 
"No meu caso, não, a AUSÊNCIA me deixa 
SUBMERSA, sem acesso a mim.", fazendo-se as 
alterações necessárias a seu uso na frase, equivale, 
correta e respectivamente, ao de: 

A) sumiço, vencida. 
B) alheação, emersa. 
C) escassez, submissa. 
D) compleição, afogada. 
E) existência, inundada. 

C Questão 12 

O elemento destacado em "Estou exausta, Marcelo. 
Exausta, MAS não vazia." pode ser adequadamente 
substituído, sem mudança de seu sentido original, 
por: 

A) portanto. 
B) porquanto. 
C) salvose. 
D) desde que. 
E) todavia. 

C Questão 13 )l--------------

Considere as seguintes afirmações sobre aspectos 
da construção do texto: 

L Na frase". É assim que envelheço: evaporada em 
mim, véu esquecido num banco de igreja.", 
EVAPORADA e ESQUECIDO concordam com 
ENVELHEÇO e VÉU, respectivamente. 

IL A preposição destacada em "sem papel, sem 
caligrafia, apenas COM luz e saudade." 
estabelece, no contexto, uma relação de 
consequência. 

li L O pronome destacado em "Só a ELE posso pedir 
o que antes te pedia a ti" é pessoal oblíquo. 

Está correto apenas o que se afirma em· 

A) li e li L 
B) IIL 
C) I e li L 
D) I e IL 
E) L 



(Questão 14 )1-------------

Em "E escrevo como AS AVES REDIGEM O SEU 
VOO: sem papel, sem caligrafia, apenas com luz e 
saudade.", o segmento destacado é exemplo de uma 
figura de linguagem, denominada: 

A) metáfora. 
B) pleonasmo. 
C) eufemismo. 
D) catacrese. 
E) prosopopeia. 

( Questão 15 ) 

A frase, a seguir, que exemplifica o emprego da 
vírgula por inserção de um segmento entre sujeito e 
verbo é: 

A) "Afinal, talvez seja oportuna a tua ausência." 
B) "Só te amei a ti, Marcelo." 
C) "Porque eu, de outro modo, nunca te poderia 

alcançar." 
D) "Não há parto de nada, nem de ninguém." 
E) "Quando não estás, me desconheço, ignorante." 

(~----~R~AC~I~OC~ÍN=I~O~L~ÓG=I~CO~----------~) 

(Questão 16 )f---------------

As seguintes propos1çoes lógicas formam um 
conjunto de premissas de um argumento: 

Se João não é físico, então Carlos é matemático. 
Se Carlos é matemático, então José não é 
químico. 
José é químico. 

Pode-se afirmar que: 

A) João é físico. 
B) Joãonãoéfísico. 
C) José não é químico. 
D) Carlos é matemático. 
E) Carlos é químico. 

(Questão 17 )1---------------

Se as proposições lógicas simples P for verdadeira e 
Q e W for falsas, então pode-se afirmar que a 
proposições P---* Q, P A (Q A W) e (P v Q) A (Q A W), 
são, respectivamente: 

A) falsa, falsa e falsa. 
B) falsa, verdadeira e verdadeira. 
C) verdadeira, falsa e verdadeira. 
D) verdadeira, verdadeira e falsa. 
E) verdadeira, verdadeira e verdadeira. 

(Questão 18 )1--------------

Determine o menor ângulo formado pelos ponteiros, 
que marcam a hora e os que marcam os minutos, de 
um relógio analógico quando ele marca exatamente 
14he30min: 

A) 95° 
B) 1 ooo 
C) 105° 
D) 11 oo 
E) 115° 

( Questão 1 9 ) 

Sabendo que 30 metalúrgicos fazem 3/7 de 
determinada operação em 15 dias, em uma jornada 
de 8 horas por dia, em quantos dias, 
aproximadamente, a operação estará terminada, 
considerando que foram integrados a equipe, 
5 metalúrgicos, porém o regime de trabalho foi 
reduzido em 1 hora por dia? 

A) 5 
B) 10 
C) 15 
D) 20 
E) 25 

(Questão 20 )f--------------

Observe a tabela que mostra as notas durante o ano 
letivo de um aluno na matéria de matemática com 
seus respectivos pesos: 

I ~~!~I ~·5 1 ~.o I ~·8 1 ;·1 
I ~·7 1 ~·8 1 ~·8 1 ~·5 1 

Dentre as opções, assinale a alternativa que 
apresenta o resultado mais próximo da média 
ponderada do aluno na matéria de matemática. 

A) 5,00 
B) 5,20 
C) 5,75 
D) 6,00 
E) 6,77 

---------------~----------------



(~----~N~O~Ç~Õ=ES~D=E~IN~F~O~RM=A~,T~IC~A~ _______ ) 

(Questão 21 )r--------------

Um usuário adquiriu um computador e deseja instalar 
um dispositivo que sirva tanto para entrada de dados 
como saída de dados. Um dispositivo que atende a 
esses requisitos é o( a): 

A) impressora multifuncional. 
B) leitor de código de barras. 
C) monitorcomum. 
D) mo use óptico. 
E) teclado WiFi. 

C Questão 22 )1--------------

No MS Windows 1 O introduziu-se um navegador no 
lugar do MS Internet Explorer, sendo que ele é uma 
nova característica desse sistema operacional. Esse 
novo navegador é o: 

A) Edge. 
B) Firefox. 
C) Mosaico. 
D) Opera. 
E) Safira. 

C Questão 23 )1--------------

Um usuário do sistema operacional MS Windows 7 
digitou a tecla de atalho F3 em uma janela ativa. Isso 
significa que ele deseja: 

A) ativar o Menu Arquivo. 
B) atualizar os itens exibidos. 
C) abrir o campo de pesquisa na própria janela. 
D) abrir o campo histórico de endereços da janela. 
E) mudar o foco do cursor nos frames da janela. 

C Questão 24 )1--------------

Um usuário do pacote Google Does o está usando 
para editar um documento no formato .doc. Ele 
deseja inserir um link no texto utilizando teclas de 
atalho. Nesse caso, ele vai digitar as teclas de atalho 
CTRL+ 

A) F 
B) H 
C) K 
D) ALT+K 
E) ALT+F 

(Questão 25 )r--------------

Um usuário do MS Word 2013 em português precisa 
acrescentar um texto fantasma (como, por exemplo, 
a palavra Confidencial ou Urgente) atrás do conteúdo 
principal da página. O recurso que ele deve utilizar é 
o( a): 

A) Imagens Online. 
B) Janela Instantânea. 
C) Hiperlink. 
D) Marca D'água. 
E) SmartArt. 

(Questão 26)r--------------

Quando se está preparando um documento em 
formato de mala direta (no caso, Envelope) no MS 
Word 2013 em português, para se incluir um bloco de 
endereço nessa mala di reta deve-se teclar no ícone: 

A) 

B) §] 

C) I ~ 

D) ID~ 

~ 
E) ? 

(Questão 27 )r--------------

Um professor construiu uma planilha, com o MS 
Excel2013 em português, que possui a matrícula dos 
alunos, seus nomes e as suas médias do semestre. 
Ele fez uma fórmula, com uma única função, para 
obter a quantidade de alunos cuja média foi maior que 
8,5.Afunção que ele utilizou para esse caso foi a: 

A) CONT.NÚM 
B) CONT.SE 
C) CONT.VALORES 
D) MÁXIMO 
E) VALOR 

--------------------------------~ --------------------------------



Em uma rede de computadores, o sistema 
hierárquico e distribuído de gerenciamento de nomes 
para computadores, serviços ou qualquer máquina 
conectada à Internet ou a uma rede privada, que faz a 
associação entre várias informações atribuídas a 
nomes de domínios e cada entidade participante, é 
conhecido pelo acrônimo: 

A) ARP. 
B) BGP. 
C) DNS. 
D) PPPoA. 
E) SLIP. 

(Questão 29 ';----------------
'----------------------------------------' 

Na questão de segurança digital para recepção de 
mensagens em correios eletrônicos, quando se 
deseja definir regras que tratam dos e-mails não 
solicitados, que contém informações indevidas ou 
não requeridas (tais como, correntes, boatos, 
propagandas e fraudes), deve-se: 

A) configurar o protocolo SSH no navegador do 
usuário. 

B) habilitar um serviço do tipo Debian na máquina do 
usuário. 

C) configurar o sistema operacional para receber 
essas mensagens em uma pasta do sistema. 

D) criar uma página HTML associado ao software de 
correio com um script CSS para direcionar esse 
tipo de mensagem para a lixeira. 

E) utilizar um filtro anti-spam no software de correio 
para direcionar essas mensagens para uma 
pasta específica. 

(Questão 3 

Software livre é entendido como qualquer programa 
de computador que pode ser executado, copiado, 
modificado e redistribuído de forma gratuita por 
qualquer usuário. Um exemplo de software livre é o: 

A) navegador MS Internet Explorer. 
B) sistema operacional MacOS. 
C) ilustrador Adobe Photoshop. 
D) sistema operacional Linux. 
E) banco de dados Oracle. 

( CONHECIMENTOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO 
----------------------------~----~ 

...... --------------------------------------"" 

i Questão 31 ' .,__ ____________________________________ _) 

De acordo com as bases para instituição do Sistema 
Único de Saúde (SUS), estabelecidas pela 
Constituição Federal, analise as afirmativas a seguir. 

L O atendimento integral e a participação da 
comunidade são parte das diretrizes 
organizativas do SUS. 

11. A Constituição veda expressamente a 
participação direta de empresas ou capitais 
estrangeiros na assistência à saúde no país, 
porém permite a participação indireta. 

li L Uma das atribuições do SUS é incrementar, em 
sua área de atuação, o desenvolvimento 
científico e tecnológico e a inovação. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

A) L 
B) 11. 
C) 111. 
D) lell. 
E) lelll. 

32 

A organização dos serviços de saúde em níveis de 
atenção diferenciados, de forma a garantir o acesso 
conforme a complexidade requerida para cada caso, 
diz respeito ao princípio da: 

A) integralidade. 
B) hierarquização. 
C) regionalização. 
D) universalidade. 
E) descentralização. 

1'"---------------------------------------... 

\ Questão 33 
1
)----------------

De acordo com a Lei n° 8.080/1990. os recursos 
financeiros do Sistema Único de Saúde devem ser 
depositados em conta especial, em cada esfera de 
sua atuação, e movimentados sob a fiscalização do 
respectivo: 

A) conselho de saúde. 
B) ministério público. 
C) sindicato de saúde. 
D) comitê intergestor. 
E) conselho de auditoria. 



(Questão 34-, 

Diante de um caso suspeito de febre amarela é 
correto afirmar que a notificação compulsória deve 
ser realizada: 

A) em até 7 dias. 
B) em até 24 horas. 
C) exclusivamente pelo enfermeiro. 
D) apenas após a confirmação laboratoriaL 
E) prioritariamente pelo médico assistente. 

~--------------------------------------\ 

\ Questão 3 5 ) 

Com base na história natural e prevenção de 
doenças, analise as afirmativas a seguir 

L A prevenção primária se faz com a intercepção 
dos fatores pré-patogênicos, sendo uma de suas 
formas a promoção da saúde. 

I L Segundo Leavel & Clark são estágios do período 
de patogênese a interação estímulo-hospedeiro 
e a doença precoce discerníveL 

IIL O isolamento de um paciente para evitar a 
propagação de uma doença é um exemplo de 
prevenção terciária. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

A) I. 
B) 11. 
C) 111. 
D) I e IL 
E) li e li L 

Questão 3 

Considerando as disposições da Lei n° 8.142/1990, 
assinale a alternativa correta. 

A) Os Municípios podem estabelecer consorcio 
para execução de ações e serviços de saúde_ 

B) A Conferência de Saúde deve se reunir a cada 
dois anos. 

C) O Conselho de Saúde é um órgão de caráter 
temporário e consultivo. 

D) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde não 
podem ser alocados como despesas de custeio 
do Ministério da Saúde. 

E) As vagas nos Conselhos de Saúde devem ser 
distribuídas de forma igual para todos os 
seguimentos. 

(Questão 3 7 -, 

Assinale a alternativa que corresponde as 
atribuições de todos os membros das equipes que 
atuam na atenção básica. 

A) Realizar estratificação de risco e elaborar plano 
de cuidados. 

B) Realizar consultas clínicas e atividades de 
grupos na UBS. 

C) Participar do processo de territorialização e 
mapeamento da área de atuação da equipe. 

D) Indicar a necessidade de internação hospitalar 
ou domiciliar. 

E) Desenvolver gestão participativa e estimular a 
participação dos usuários no controle sociaL 

(Questão 38 '"---------------
' / 

APortaria n° 2A36, de 21 de setembro de 2017, como 
forma de ampliar o acesso e a resolutividade das 
equipes, recomenda uma população adscrita por 
equipe de Atenção Básica e de Saúde da Família de: 

A) 500 a 1.000 pessoas. 
B) 1.000 a 1.500 pessoas. 
C) 1 500 a 2.000 pessoas. 
D) 2.000 a 3500 pessoas. 
E) 3.000a4500pessoas. 

(Questão 3 9 :r---------------
'----------------------------------------' 

Uma das funções da Norma Operacional da 
Assistência à Saúde- NOAS-SUS 01/2002 foi: 

A) definir as portas de entrada para atendimento no 
sus_ 

B) instituir as comissões intergestores bipartite e 
tripartite. 

C) estabelecer os parâmetros de funcionamento 
dos Conselhos de Saúde_ 

D) regulamentar os critérios de financiamento 
previstos na Lei n° 8.142/1990. 

E) ampliar a responsabilidade dos municípios na 
Atenção Básica. 



As variações no comportamento de uma doença, 
observadas em longo período de tempo, geralmente 
1 O anos ou mais, são denominadas: 

A) variação cíclica. 
B) alteração endêmica. 
C) tendência secular. 
D) variação sazonaL 
E) flutuação periódica. 

(Questão 41 ';'------------------
' / 

Sobre as características da psicoterapia é correto 
afirmar: 

A) Utiliza a comunicação não verbal como principal 
recurso. 

B) Não é uma atividade iminentemente colaborativa 
entre paciente e terapeuta, 

C) É um método de tratamento realizado por 
qualquer profissional, com o objetivo de 
reduzir ou remover um problema, queixa ou 
transtorno definido de um paciente ou cliente. 

D) O terapeuta utiliza meios psicológicos como 
forma de influenciar o cliente ou paciente. 

E) É realizada em contexto primariamente pessoaL 

São práticas da terapia de família: 

A) Envolver todo grupo familiar ou parte dele no 
tratamento de problemas individuais e/ou das 
relações. 

B) É frequentemente focal e de longa duração. 
C) Não deve envolver sistemas importantes como a 

escola, a vizinhança e as instituições. 
D) Não tem grande poder preventivo. 
E) Não se deve considerar que o que acontece com 

um membro da família afeta todos os demais. 

(Questão 43 ; 

De acordo com o Código de Ética do Psicólogo 
pode-se afirmar: 

A) É dever fundamental do Psicólogo orientar a 
quem de direito sobre os encaminhamentos 
apropriados, a partir da prestação de serviços 
psicológicos, e fornecer, sempre que solicitado, 
os documentos pertinentes ao bom termo do 
trabalho. 

B) No documento que embasam as atividades em 
equipe multiprofissional, o Psicólogo registrará 
todas as informações necessárias para o 
cumprimento dos objetivos do trabalho. 

C) O Psicólogo, quando participa de greves ou 
paralizações, não precisa garantir que h a j a 
prévia comunicação de paralisação aos usuários 
dos serviços atingidos pelo mesmo. 

D) Quando requisitado a depôr em juízo, o 
Psicólogo não poderá em hipótese alguma 
prestar informação, garantindo assim o sigilo de 
seu paciente. 

E) Em caso de interrupção do trabalho do Psicólogo, 
por qualquer motivo, ele deverá providenciar a 
destinação dos arquivos. 

(Questão 44 ) \..._ _____________________________________ _/ 

De acordo com o Art20 do Código de Ética do 
Psicólogo: - ao promover publicamente seus 
serviços, por qualquer meio, individual ou 
coletivamente, o profissional deverá: 

A) informar nome, registro no conselho regional, 
títulos e preço dos serviços. 

B) informar nome completo, CRP, títulos ou 
qualificações que possui, atividades e práticas 
regulamentadas pela profissão. 

C) informar sua linha de trabalho, cursos, 
qualificações e recursos utilizados. 

D) informar CRP, linha de trabalho, títulos de outros 
profissionais que trabalhem em conjunto. 

E) informar registro no conselho regional, nome, 
endereço e recursos utilizados. 



O Psicólogo hospitalar, atuando na equipe 
interdisciplinar, deve: 

A) trabalhar com cuidados paliativos só em casos 
em que os médicos recusem fazer esse tipo de 
tarefa. 

B) comunicar ao paciente sobre um diagnóstico 
sombrio, nos casos em que o médico 
responsável esteja ausente. 

C) estar apto a trabalhar com home care, cuidados 
paliativos e também com os medos, temores e 
ansiedades da própria equipe em relação à 
morte. 

D) sensibilizar seus pacientes no sentido de que a 
melhor recuperação se dá no hospital, no caso 
dos pacientes que querem voltar para se tratar 
em seu lar. 

E) convidar os pacientes de enfermaria para serem 
atendidos sempre em ambulatório, visto que não 
há como se fazer atendimento psicológico em 
enfermarias. 

ca~~5i<'í~46)}----------------

Sobre o Determinismo Psíquico, Freud afirma: 

A) Nada ocorre ao acaso, muito menos aos 
processos mentais. Há uma causa para 
cada pensamento, para cada memória revivida, 
sentimento ou ação. 

B) O corpo não é a fonte básica de toda a 
experiência mentaL 

C) Pode-se afirmar que Freud estava mais 
interessado no mecanismo da consciência e 
menos interessado no pré-consciente e 
inconsciente. 

D) Não há conexões entre todos os eventos 
mentais. Um pensamento ou sentimento 
parece não estar relacionado aos pensamentos e 
sentimentos que o precede. 

E) As porções da memória que são acessíveis 
fazem parte do inconsciente. 

(Questão 47 ., 

Segundo a teoria psicanalítica, as funções 
Superegóicas estão: 

A) reconhecidas como uma recaptura do narcisismo 
primitivo, sendo o Super Ego a instância que 
leva o sujeito a se conduzir seguindo os padrões 
aprendidos na convivência primitiva com os 
pais. 

B) alinhadas nas exigências de uma ordem moraL 
Exercem uma função crítica que pro d u z u m 
efeito de dominação sobre o ego. 

C) vinculadas a duas frentes diferentes; a da 
realidade exterior, por um lado e, por outro, a 
da realidade interior, com a complicada 
vinculação intrapsíquica entre o Ego e o ld. 

D) entre as pulsões prementes do ld, que requerem 
sempre satisfação ilimitada e as condições da 
realidade externa, que impedem as exigências 
instrutivas. 

E) sempre levando o sujeito a se igualar, a se 
modelar com os pais. 

r' , Questão 
\, 

É uma contribuição da psicanálise para o campo das 
psicoterapias: 

A) O reconhecimento da contratransferência. 

B) A ênfase no "aqui e agora". 

C) A busca do insight através do superego. 

D) O reforço positivo para a mudança do 
comportamento. 

E) Os efeitos da recompensa e da punição no 
comportamento. 



(Questão 4 9-, 

Na Gestalt-terapia, o "aqui e agora" é incorporado 
como uma espécie de estratégia de enfoque, ou seja: 

A) significa que seja imposta uma radicalidade de 
não se permitirfalardo passado e do futuro. 

B) tudo que se refere ao passado é descartado. 

C) todo o trabalho terapêutico estará centrado no 
que o cliente traz, naquilo que n e s t e 
momento ele vive, seus pensamentos, 
sensações, sentimentos e intuições. 

D) a pessoa apresenta um problema no presente, e 
não se deve buscar no passado o q u e f o i 
relevante. 

E) aquilo que é relevante é somente o que o cliente 
achar que deve ser checado. 

William Reich desenvolveu a abordagem terapêutica 
que hoje é chamada de Psicoterapia Reichiana. 
Porém, inicialmente foi chamada de: 

A) Psicodrama. 

B) PsicologiaAnalítica. 

C) Terapia Cognitivo-ComportamentaL 

D) Terapia Sistêmica. 

E) Vegetoterapia Caracterionalítica. 

(Questão 51 -, 

Segundo Skinner, o comportamento operante: 

A) É o processo de modelar e manter por suas 
causas um determinado c o m porta me n to 
particular 

B) É um estímulo que aumenta a possibilidade de 
uma resposta. 

C) Pode ser positivo ou negativo. 

D) É fortalecido ou enfraquecido pelos eventos que 
seguem a resposta, e é controlado por suas 
consequências. 

E) É controlado por seus antecedentes. 

(Questão 52 ; 

O processo de adoecimento implica: 

A) numa conceituação onde o primeiro aspecto 
tangível é a ausência de saúde. I m p I i c a em 
mudança transformista nos aspectos que 
envolvem até mesmo a mesmice do cotidiano. 

B) adoecer não significa estar em contato com a 
possibilidade da doença. 

C) que o paciente traz com a sua doença a incerteza 
e a imprevisibilidade, e não a sua história. 

D) a perda de controle do paciente sobre o seu 
organismo é indeterminante de como i r á s e 
processar a própria conceituação de si mesmo 
sobre o adoecer 

E) o paciente que perde parcialmente sua condição 
de agente para se tornar meramente passível 
num processo de total cerceamento de suas 
aspirações existências. 

O Psicólogo Hospitalar que trabalha com paciente 
portador de doença crônica, atuará junto: 

A) ao ser doente no sentido de resgatar sua 
essência de vida. 

B) aos pacientes somente numa visão humanística. 

C) ao ser humano, não em sua globalidade e 
integridade. 

D) aos direitos que no momento são interrompidos. 

E) nas instituições, o psicólogo não tem como papel 
ser o intermediário entre os profissionais. 

Quais são os termos utilizados para designar a teoria 
construída porVigotski e seus seguidores. 

A) Social-histórico e social culturaL 

B) Sócio-histórico e social culturaL 

C) Sócio-histórico, histórico-cultural e sócio-culturaL 

D) Somente o termo sócio-histórico. 

E) Social-histórico e sócio-histórico. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cill--



Pode-se afirmar que na prática profissional em 
Psicologia Sócio-Histórico, o projeto de intervenção é 
fundamental, pois nele estão: 

A) Os valores e fundamentos teóricos da Psicologia, 
as possibilidades sócias e a visão do profissional 
sobre o projeto do sujeito. 

B) Uma prática que se esconde em termos de sua 
finalidade. 

C) Uma prática profissional que mascara e se afirma 
como transformadora. 

D) A prática de intervenção no processo psicológico, 
ou seja, atuar para instruir algo no mundo 
cotidiano. 

E) O processo psicológico permite organizar a 
realidade em nível objetivo e atuar no nível 
subjetivo, além de atuar somente na orientação 
profissional, não podendo se construir técnicas. 

(Questão 56 ' 

No processo de hospitalização do indivíduo: 

A) O Psicólogo tem por função entender e 
compreendera que está envolvido na queixa, 
no sintoma, e não na patologia. 

B) A pessoa hospitalizada passa por novas 
situações de adaptações. 

C) O Psicólogo tem por função entender e 
compreender o que está envolvido na queixa, 
no sintoma e na patologia. 

D) O Psicólogo jamais vivencia os conflitos do 
paciente. 

E) É importante criar oportunidade para o paciente 
falar, mesmo que no momento ele queira se calar. 

Em seu processo de desenvolvimento, a criança 
apresenta uma sequência definida na evolução de 
seu mundo psicológico, ou seja, o momento da 
interrupção da amamentação concretizará diferentes 
posturas no relacionamento com o mundo. 
Trata-se então de quatro momentos diferenciais na 
interrupção da amamentação. São eles: 

A) interrupção voluntária, interrupção involuntária, 
interrupção precoce e amamentação 
anormalmente prolongada. 

B) interrupção correta, interrupção voluntária, 
interrupção no surgimento da amamentação, 
amamentação anormalmente prolongada. 

C) interrupção involuntária, interrupção precoce, 
Interrupção no surgimento da dentição, 
amamentação anormalmente prolongada. 

D) interrupção correta, interrupção precoce, 
interrupção no surgimento da dentição, 
amamentação anormalmente prolongada. 

E) interrupção precoce, interrupção incorreta, 
Interrupção no final da dentição, amamentação 
anormalmente prolongada. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------em--



(Questão 58-, 

O processo de psicodiagnóstico tem como 
característica: 

A) O tempo de duração da entrevista é ilimitado. 

B) Conseguir uma descrição e compreensão o mais 
completa possível da personalidade do paciente 
ou do grupo familiar. 

C) Abrange apenas aspectos do passado do 
paciente. 

D) Utiliza-se apenas de técnicas projetivas para 
alcançar os seus objetivos. 

E) A entrevista de devolução não faz parte do 
processo de psicodiagnóstico. 

(Questão 59 :r----------------
'----------------------------------------' 

Sobre o conceito de Violência Doméstica, é correto 
afirmar: 

A) É uma relação de iguais. 

B) É uma relação simétrica de poder com fins de 
dominação, exploração e opressão. 

C) É uma relação assimétrica (hierárquica), de 
poder com fins de dominação, exploração e 
opressão. 

D) É uma relação de atividade. 

E) A negligência representa omissão em termos de 
prover as necessidades emocionais e n ã o 
físicas de uma criança. 

(Questão 60; 

Violência Física contra criança e o adolescente se 
caracterizam: 

A) Por toda a violência doméstica contra crianças e 
adolescentes por ato de omissão p r a t i c a d o s 
somente pelos pais. 

B) Toda atividade de caráter sexual implicando uma 
criança de O a 18 anos e um adulto que tenha 
para com ela, seja uma relação de 
consanguinidade, tendo por finalidade estimular 
sexualmente a criança ou utilizá-la para 
estimulação sexual sobre sua pessoa ou de 
outra. 

C) É toda a atividade que coloca a criança em risco. 

D) É um padrão de comportamento constante e um 
estado inadequado de 
paternagemlmaternagem. 

E) Pelo uso da força física de forma intencional ou 
não, porém, não acidental, com d i f e rentes 
objetivos, por exemplo: ferir, danificar e até 
mesmodestruir,educar, controlar, limitar, 
reprimir, deixando ou não marcas evidentes. 
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