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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 
 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e 

se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas 
(a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o 
caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma 
divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido; 

 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações 
relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao 
fiscal de sala para corrigir em Ata; 

 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de 

prova e ao preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta; 
 NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos 

eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, 
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou 
qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, 
códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou 
qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos 
escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro 
etc; 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no 
comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar 

da sala de aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova, o 

cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. Você poderá levar 
consigo o caderno de questões, desde que permaneça na sala até o final de 
período das 3 (três) horas; 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no 
presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da 
sua prova; 

 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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Leia com atenção o texto para responder às 
questões 01 e 02: 
 

O Brasil obteve uma melhora constante nos 
indicadores de saúde  nas últimas décadas. A 
mortalidade infantil foi reduzida em 70%.Trata-se  
do efeito positivo dos investimentos  no 
atendimento básico e também saneamento. A 
análise mais detalhada dos indicadores, contudo, 
revela  uma discrepância acentuada entre as 
regiões. A expectativa de vida ao nascer no Sul 
supera 75 anos, enquanto no Nordeste é de 71 
anos, não muito melhor do que na Bolívia ou na 
Coreia  do Norte. Uma das  razões para tamanha 
divergência  é a presença  mais acentuada de 
doenças infectocontagiosas no Norte e no 
Nordeste, em decorrência da falta de 
saneamento básico. 
                            (Revista Veja . 22/10/2014 p.62) 

 
01) O texto tem por finalidade: 
 
(A)  instruir.  
(B)  informar. 
(C)  discutir.  
(D)  explicar. 
(E)  questionar. 
 
02) Com base no texto só não se pode afirmar 
que: 
 
(A)  No Brasil houve  um decréscimo na taxa de 
mortalidade infantil. 
(B)  A expectativa de vida no Brasil é maior no 
Sul que no Nordeste. 
(C) Presença de doenças infectocontagiosas 
causa queda no índice de expectativa de vida no 
Norte e Nordeste do país. 
(D)  A expectativa de vida no Norte e Nordeste 
brasileiros é menor que na Bolívia. 
(E)  Existe falta de saneamento básico no Norte 
e Nordeste. 
 
03) No trecho: “Ora, parece haver um certo 
consenso entre os analistas a respeito da 
confluência da humanidade para aquilo que vem 
sendo qualificado de forma genérica como 
economia ou sociedade do conhecimento. Isso 
significa um salto de qualidade em relação ao 
modo de produção hegemônico atualmente 
existente, onde a produção física de bens e 
materiais ainda exerce o maior peso na maior 
parte dos países.”, as palavras em destaque 
são, respectivamente:  
 
(A) Substantivo, advérbio e pronome. 
(B) Pronome, advérbio e substantivo. 

(C) Pronome, substantivo e advérbio.  
(D) Substantivo, pronome e advérbio. 
(E) Advérbio, substantivo e pronome. 
 
04) No enunciado: “O processo histórico de 
desenvolvimento das forças produtivas sempre 
foi pautado pelo aprofundamento das relações 
do homem com a natureza...”, é CORRETO 
afirmar que existe(m): 
 
(A) Uma oração. 
(B) Duas orações. 
(C) Três orações. 
(D) Quatro orações.  
(E) Nenhuma oração. 
 
05) Sobre o enunciado: “A educação é o 
fundamento da construção de qualquer tipo de 
projeto de país.”, é CORRETO afirmar que:  
 
(A) É um período composto. 
(B) É um período simples. 
(C) É uma frase sem sentido. 
(D) É uma frase sem verbo.  
(E) É uma oração sem sujeito. 
 
06) Leia a seguinte frase: 
 
“Diga ______ Sua Excelência que não tenho 
nada _____ acrescentar _______ palavras que já 
disse.” 
 
Marque a alternativa que preenche correta e 
respectivamente as lacunas, de acordo com a 
norma culta:  
 
(A) à – a – às. 
(B) a – a – às. 
(C) à – à – as. 
(D) a – à – as. 
(E) à – a – as. 
 
07) Elisa possuía a quantia de R$ 240,00. Se ela 

gastou  na compra de frutas e na doceria ¼ do 

restante, pergunta-se: com quanto Elisa ainda 
ficou? 
 
(A) R$ 58,00. 
(B) R$ 75,00. 
(C) R$ 144,00. 
(D) R$ 198,00. 
(E) R$ 205,00. 
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08) Observe a sequência das figuras abaixo. 
Quantos pontos terá a sexta figura? 
 

 
 
(A)  30. 
(B)  35. 
(C)  40. 
(D)  42. 
(E)  44. 
 

09) Uma equipe de basquetebol venceu  das 

partidas que ela disputou em um torneio. Qual é 
a quantidade, em %, das partidas que essa 
equipe venceu? 
 
(A) 35%. 
(B) 50%. 
(C) 65%. 
(D) 75%. 
(E) 80%. 
 
10) A quantidade 120% pode ser escrita na 
forma de uma fração. Dê a forma irredutível 
dessa fração: 
 

(A)  

 

(B)  

 

(C)  

 

(D)  

(E) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
11) De acordo com os dados informados pelo 
Conselho Nacional de Justiça, em comparação 
ao ano de 2.010, atualmente o número de 
crianças brasileiras adotadas por casais 
estrangeiros: 
 
(A) Aumentou em mais de 60%. 
(B) Caiu pela metade. 
(C) Diminuiu em mais de 60%. 
(D) Dobrou. 

(E) Manteve-se estável. 
 
12) No início deste mês o aplicativo de troca de 
mensagens denominado WhatsApp foi 
bloqueado atendendo a determinação judicial. 
Esta decisão foi tomada pelo Juiz de que 
Comarca abaixo? 
 
(A) Lagarto – SE. 
(B) Marimbondo – AL. 
(C) Patos – PB. 
(D) Pavão – MG. 
(E) Raposa – MA. 
 
13) O Ministério da Justiça instituiu no início 
deste mês a Política Nacional de Alternativas 
Penais, com o objetivo de reduzir o número de 
presos no país por meio da aplicação de 
punições que substituam a privação da 
liberdade. São eixos norteadores desta política, 
EXCETO: 
 
(A) Ampliação e qualificação da rede de 
serviços de acompanhamento das alternativas 
penais. 
(B) Enfrentamento à cultura de encarceramento. 
(C) Fomento ao controle e à participação social 
nos processos de formulação, implementação, 
monitoramento e avaliação da política de 
alternativas penais. 
(D) Promoção de desencarceramento e da 
intervenção policial máxima. 
(E) Qualificação da gestão da informação. 
 
14) O que foi criado em 09/12/1.885? 
 
(A) A Comarca de Piraquara. 
(B) A Freguesia de Bom Jesus de Piraquara. 
(C) A Vila de Deodoro. 
(D) O Distrito de Deodoro. 
(E) O Município de Piraquara. 
 
15) Para a análise institucional, existem 
articulações nas redes sociais que apresentam 
características instituídas e cuja função é a 
reprodução do sistema, atuando em conjunto. 
Cada uma das entidades opera na outra, pela 
outra e para a outra, produzindo 
entrelaçamentos e interpenetrações de 
orientação conservadora. Essas articulações 
são denominadas, pela Análise Institucional, de: 
 
(A) Dispositivos. 
(B) Atravessamentos. 
(C) Equipamentos. 
(D) Instituições. 
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(E) Organizações. 
 
16) Complete a alternativa que identifica o termo 
correspondente à definição a seguir “O(A) 
_________, referenciado pela psicanálise, surge 
como uma modalidade clínica de interesse na 
medida em que possibilita acompanhar o sujeito 
na sua circulação pela cidade, colocando-se 
como alternativa para a construção de um 
espaço transicional, uma zona de intermediação 
entre a referência institucional para esse sujeito 
e seu acesso à via e aos lugares públicos”: 
 
(A) Acompanhamento Itinerante Continuado. 
(B) Clínica da ascese. 
(C) Psicoterapia psicodinâmica. 
(D) Clínica continuada. 
(E) Acompanhamento Terapêutico. 
  
17) Considere as afirmações abaixo e, a seguir, 
marque a alternativa que corresponde apenas 
às afirmações corretas: 
 
I - Uma característica da agorafobia é o medo ou 
ansiedade acentuado ou intenso desencadeado 
pela exposição real ou prevista a diversas 
situações. 
II - As características essenciais do transtorno 
de ansiedade generalizada são ansiedade e 
preocupação excessivas (expectativa 
apreensiva) acerca de um evento ou atividade 
específica. 
III - A característica essencial do transtorno de 
ansiedade social é um medo ou ansiedade 
acentuados ou intensos de situações sociais 
nas quais o indivíduo pode ser avaliado pelos 
outros.  
 
(A) Todas as afirmativas estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II e III. 
(C) Apenas as afirmativas I e III. 
(D) Apenas a afirmativa III. 
(E) Apenas a afirmativa II. 
 
18) O modelo do(a) _______________ 
corresponde aos sistemas de saúde com caráter 
universal, onde a saúde é considerada direito de 
cidadania, estando presente em países como 
Canadá, Inglaterra e Cuba, caracterizando a 
política de saúde brasileira a partir do texto 
constitucional de 1988: 
 
(A) Seguridade Social. 
(B)  Seguro Social. 
(C) Assistencialista. 
(D) Residualidade. 

(E) Asseguridade total. 
 
19) Considerando-se o Código de Ética 
profissional do Psicólogo, marque a alternativa 
que identifica a situação na qual o psicólogo 
não poderá intervir na prestação de serviços 
psicológicos que estejam sendo efetuados por 
outro profissional: 
 
(A) A pedido do profissional responsável pelo 
serviço. 
(B) Em caso de emergência ou risco ao 
beneficiário ou usuário do serviço, quando dará 
imediata ciência ao profissional. 
(C) Quando configurar sobreposição ou 
duplicidade de atividade. 
(D) Quando informado expressamente, por 
qualquer uma das partes, da interrupção voluntária 
e definitiva do serviço. 
(E) Quando se tratar de trabalho 
multiprofissional e a intervenção fizer parte da 
metodologia adotada. 
 
20) Acerca dos grupos operativos, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
(A) A teoria dos Grupos operativos foi elaborada 
por Pichon-Riviere a partir dos referenciais teóricos 
da psicanálise e dinâmica de grupos. 
(B) As formulações de Pichon-Riviere são 
consideradas algumas das mais importantes 
contribuições latino-americanas para uma teoria 
unificada do funcionamento grupal. 
(C) Os grupos operativos são definidos como 
grupos centrados na tarefa. 
(D) Todo o grupo, para funcionar 
operativamente, precisa estar comprometido com a 
mudança das estruturas estereotipadas, o que 
implica movimento psíquico e processo evolutivo. 
(E) Para Pichon-Riviere há uma clara distinção 
entre os grupos terapêuticos e os de aprendizagem. 
 
21) Considere as afirmações a seguir: 
 
I - A portaria 3.088, de 2011, institui a rede de 
atenção psicossocial no âmbito do SUS. 
II - O decreto 7.508, de 2011, regulamenta a lei 
8.080 de 1990, tendo o papel de regular a 
estrutura organizativa do SUS, o planejamento 
de saúde, a assistência à saúde e a articulação 
interfederativa. 
III - A lei 8.080, de 1990, dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do 
Sistema Único de Saúde. 
 
Marque a alternativa que contempla as 
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afirmações corretas: 
 
(A)  Apenas as afirmativas I e III. 
(B) Apenas as afirmativas I e II. 
(C) Apenas as afirmativas II e III. 
(D) Apenas a afirmativa I. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
22) As questões relacionadas a saúde mental 
infantil e juvenil tem seu lugar, enquanto 
questão de saúde pública, recentemente no 
Brasil. Para que se consolide enquanto um 
processo de efetivação das políticas públicas 
relacionadas a esse público, torna-se 
necessário algumas ações estruturantes. 
Considerando essas questões, marque a 
alternativa correta: 
 
(A)  Implantação de ambulatórios especializados 
para essa população em municípios com porte 
populacional adequado. 
(B)  Contratação do profissional psicólogo para 
compor todas as equipes de saúde presentes nos 
municípios brasileiros. 
(C)  Os problemas de saúde mental em crianças 
e adolescentes possuem a mesma natureza e 
apresentação, mantendo invariáveis os impactos na 
vida das crianças ou adolescentes. 
(D)  A construção de uma rede intersetorial de 
cuidados, abrangendo os setores envolvidos na 
assistência à infância e à adolescência: educação, 
assistência social, justiça e direitos, considerando a 
integralidade do cuidado. 
(E)  A implantação de Centros de Atenção 
Psicossocial Infantil e Juvenil (CAPSis) em todos os 
municípios brasileiros.  
 
23) O acolhimento no âmbito dos serviços de 
saúde corresponde tanto à recepção dos 
usuários (primeiro contato com a unidade de 
saúde) quanto com uma postura ética na 
relação entre profissional e usuário. 
Considerando-se esta compreensão, considere 
as afirmativas a seguir: 
 
I - O acolhimento é compreendido como uma 
atribuição de núcleo profissional, 
principalmente em relação a profissões como a 
Psicologia, em decorrência dos saberes acerca 
da subjetividade. 
II - O acolhimento esta interconectado às 
tecnologias leves. 
III - O acolhimento tem o mesmo sentido que a 
triagem nos serviços de saúde. 
 
Marque a alternativa que contempla as 

afirmativas corretas: 
 
(A) Todas as afirmativas estão corretas. 
(B)  Apenas as afirmativas I e III. 
(C)  Apenas a afirmativa I. 
(D)  Apenas a afirmativa II. 
(E)  Apenas a afirmativa III. 
 
24) Vygotsky, em uma perspectiva sócio-
histórica, preocupou-se em compreender o 
processo de desenvolvimento humano, 
considerando tanto os aspectos filogenéticos 
quanto ontogenéticos. Acerca desses 
processos, considere a afirmativa incorreta: 
 
(A)  A filogênese corresponde a evolução da 
espécie. 
(B)  A ontogênese corresponde a evolução do 
indivíduo. 
(C) A fase pré-verbal do desenvolvimento do 
pensamento é dependente da linguagem. 
(D)  Do ponto de vista filogenético, o 
pensamento se torna verbal e a linguagem racional, 
sendo a associação entre pensamento e linguagem 
atribuída à necessidade de intercâmbio dos 
indivíduos durante o trabalho, atividade 
especificamente humana. 
(E)  A zona de desenvolvimento proximal 
constitui-se como um domínio psicológico variável, 
em transformação. 
 
25) Considerando as afirmativas a seguir, 
marque V para as Verdadeiras ou F para as 
Falsas e, a seguir, escolha a alternativa que 
corresponde à sequência correta: 
 
( ) Na psicoterapia breve de orientação 
psicanalítica há uma eleição dos conflitos 
derivados a serem tratados, que recairá nos que 
prevalecem por sua urgência e/ou importância. 
( ) Nos tratamentos breves de orientação 
psicanalítica não é possível confrontar o 
paciente com o conflito original. 
( ) Deve-se reconhecer, nas psicoterapias 
breves de orientação psicanalítica, a 
necessidade de utilização das técnicas de apoio 
emocional. 
( ) A psicoterapia breve de orientação 
psicanalítica admite, e com frequência requer, a 
associação com diversos elementos 
terapêuticos (técnicas grupais, comunitárias, 
psicodrogas), afastando do enquadramento e 
dos cânones psicanalíticos clássicos. 
 
(A)  F, F, V, V. 
(B) V, V, F, F. 
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(C)  V, V, V, V. 
(D) V, V, F, V. 
(E)  V, F, V, V. 
 
26) A ________________ corresponde a 
tendência entre jovens adultos de retornar ao lar 
dos pais enquanto estabelecem-se ou em 
épocas de dificuldade financeira, conjugal ou de 
outro tipo: 
 
(A)  Síndrome do retorno tardio. 
(B)  Síndrome do ninho preenchido. 
(C)  Síndrome da porta giratória. 
(D)  Síndrome do ninho vazio. 
(E)  Síndrome de sísifo. 
 
27) Em nota técnica, o Conselho Federal de 
Psicologia orienta sobre a produção de 
documentos elaborados por psicólogas e 
psicólogos no âmbito do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS), considerando a 
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) e 
os movimentos históricos da Psicologia 
enquanto ciência e profissão. Marque a 
alternativa que contempla as competências que 
se aproximam do trabalho da Psicologia na 
Assistência Social: 
 
1 - avaliar comportamentos psíquicos. 
2 - analisar - tratar indivíduos, grupos e 
instituições. 
3 - orientar indivíduos, grupos e instituições. 
4 - acompanhar indivíduos, grupos e 
instituições. 
5 - educar indivíduos, grupos e instituições. 
6 - desenvolver pesquisas experimentais, 
teóricas e clínicas. 
7- coordenar equipes e atividades. 
 
(A)  3 e 7.  
(B)  4 e 5. 
(C)  1 e 2. 
(D)  5 e 6. 
(E)  1 e 7. 
 
28) A organização se apresenta como um 
sistema cultural, simbólico e imaginário. 
Considerando esses sistemas, relacione as 
colunas e marque a alternativa correta: 
 
(1) Sistema Cultural. 
(2) Sistema Simbólico. 
(3) Sistema Imaginário. 
 
( ) a organização não pode viver sem 
instituir ritos de iniciação, de passagem e de 

execução, sem narrar ou inventar uma saga que 
viverá na memória coletiva. 
( ) a organização sempre ameaçada pelos 
perseguidores externos e internos, desejosos 
de impedi-la de cumprir da melhor maneira a 
missão de que é investida, é percorrida pelos 
medos, medo do caos, do desconhecido. 
( ) desenvolve um processo de formação e 
de socialização dos diferentes atores a fim de 
que cada qual possa se definir em relação ao 
ideal proposto. 
 
(A)  1, 2 e 3. 
(B)  3, 2 e 1. 
(C)  2, 1 e 3. 
(D)  3, 1 e 2. 
(E)  2, 3 e 1. 
 
29) O diretor de uma instituição responsável por 
abrigar mulheres vítimas de violência recorre a 
ajuda de um profissional psicólogo externo a 
organização. Na ocasião do contato relata a 
necessidade sentida pela equipe em pedir 
intervenção de um profissional acerca dos 
problemas de funcionamento encontrados 
nesse ambiente de trabalho. Relatam os 
problemas de comunicação na equipe, 
relacionamento com as usuárias, ambiguidade 
de papéis, entre outros. Marque a alternativa 
que contempla as intervenções psicossociais na 
organização: 
 
(A)  O trabalho com alguns dos seus 
representantes, privilegiando algumas pessoas. 
(B)  Tratar tanto dos problemas de relações com 
a instituição e com o poder quanto aos problemas 
operacionais. 
(C) Realizar análises individuais dos integrantes 
da organização. 
(D)  Nesse modelo de trabalho dispensa-se que 
cada integrante saiba seu lugar e função que 
ocupa. 
(E)  Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
30) O processo de desenvolvimento do 
adolescente engloba algumas observações 
acerca do seu comportamento e 
desenvolvimento emocional. Ao falar da 
natureza da imaturidade do adolescente e de 
como é sentido pelos adultos, 
________________________ afirma que é 
emocionante que a adolescência se tenha 
tornado vocal e ativa, mas a luta do adolescente 
que hoje se faz sentir no mundo inteiro tem de 
ser enfrentada, precisa receber realidade 
através de um ato de confrontação. A 
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confrontação é própria da contenção que não é 
retaliatória, nem vingativa, mas possui sua 
própria força. É salutar lembrar que a atual 
inquietação estudantil e sua expressão 
manifesta podem ser, em parte, produto da 
atitude que nos orgulhamos de ter atingido (…). 
Que os jovens modifiquem a sociedade e 
ensinem aos adultos a ver o mundo com olhos 
novos, mas onde houver o desafio do rapaz ou 
da moça em crescimento, que haja um adulto 
para aceitar o desafio: 
 
Complete a lacuna com a resposta correta: 
 
(A)  Jacques Lacan. 
(B)  Sigmund Freud. 
(C)  Pichón Riviére. 
(D)  Donald Winnicott. 
(E)  Melaine Klein. 


