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INSTRUÇÕES

1. Confira abaixo: seu nome, número de inscrição e a função correspondente à sua inscrição. Assine no local
indicado.

2. Verifique se os dados impressos no Cartão-Resposta correspondem aos seus. Em caso de irregularidade,
comunique-a imediatamente ao Fiscal.

3. Não serão permitidos: empréstimos de materiais; consultas e comunicação entre os candidatos; uso de livros,
apontamentos, relógios, aparelhos eletrônicos e, em especial, aparelhos celulares, os quais deverão ser desliga-
dos e colocados no saco plástico fornecido pelo Fiscal.

4. Aguarde o Fiscal autorizar a abertura do Caderno de Prova. Após a autorização, confira a paginação antes de
iniciar a Prova.

5. Este Caderno de Prova contém 40 (quarenta) questões objetivas, cada qual com apenas 1 (uma) alternativa
correta. No Cartão-Resposta, preencha, com tinta preta, o retângulo correspondente à alternativa que julgar
correta para cada questão.

6. No Cartão-Resposta, anulam a questão: marcar mais de 1 (uma) alternativa em uma mesma questão; rasu-
rar; preencher além dos limites do retângulo destinado a cada marcação. Não haverá substituição do Cartão-
-Resposta por erro de preenchimento.

7. Não são permitidas perguntas ao Fiscal sobre as questões da prova.

8. A duração desta prova será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta.

9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal.

10. Aguarde autorização para devolver, em separado, o Caderno de Prova e o Cartão-Resposta, devidamente
assinados.

Transcreva abaixo as suas respostas, dobre na linha pontilhada e destaque cuidadosamente esta parte.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 10.

Educação tem a maior fatia da massa salarial em Londrina

Londrina é a cidade do Paraná onde a educação tem maior participação na massa salarial, que representa
a soma dos salários de todos os trabalhadores. Em 2013, último ano para o qual há dados disponíveis no
site do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o setor respondeu por 16,9% da massa salarial ou por
R$ 620,9 milhões de um total de R$ 3,6 bilhões. Depois, vem o comércio varejista, com 12% de participa-
ção, ou R$ 440,2 milhões. E, na sequência, com 10,4% (R$ 384 milhões), a administração pública.
Dez atividades representam 64,3% da massa salarial da cidade. Além da educação, do varejo e da admi-
nistração pública, o comércio atacadista e os serviços financeiros respondem por 4% cada, algo em torno
de R$ 148 milhões. Já o transporte terrestre tem 3,9%, ou R$ 143 milhões. Atenção à saúde humana e
comércio de veículos contribuem cada um com 3,6% (R$ 133 milhões). Construção de edifícios, e serviços
de edifício e atividades paisagísticas são a 9ª e 10ª atividades, respectivamente. Elas contribuem com
R$ 124 milhões (3,3%) e R$ 82,5 milhões (2,2%).
Agricultura, pecuária e serviços relacionados é a 12ª da lista. Em 2013, contribuiu com 2,1% do total da
massa salarial, ou R$ 80,1 milhões. A primeira atividade industrial do ranking, a fabricação de produtos
alimentícios, ficou em 14º lugar, com 1,9%, algo próximo de R$ 71 milhões.
Considerada como aposta importante para a economia do município, os serviços de Tecnologia da Infor-
mação (TI) estavam em 26º lugar na lista das atividades que mais contribuíram para a massa salarial. A
TI foi responsável por R$ 28,9 milhões, ou 0,79% do total. Embora pouco representativa, foi uma das que
mais cresceram nos últimos anos.
Segundo o presidente do Sindicato dos Professores das Escolas Particulares de Londrina (Sinpro), André
Cunha, a cidade tem cerca de 12 mil trabalhadores em instituições de ensino particulares, da Educação
Infantil ao Ensino Superior. “Temos salários que vão desde R$ 1.100,00, no Ensino Infantil, até mais de
R$ 10 mil em cursinhos. Londrina tem um processo histórico de não industrialização e os serviços predo-
minam, sendo que a educação é o principal”, afirma. Portanto, segundo ele, é natural que o setor repre-
sente a maior parte da massa salarial.
Em geral, os municípios têm a educação, a administração pública e o comércio varejista entre os primeiros
setores da lista de maior participação na massa salarial, não necessariamente nesta ordem. Só em Lon-
drina e em Maringá, a educação vem em primeiro lugar, sendo que na Cidade Canção, a contribuição do
setor para a massa salarial é de 15,2%.
Em todo o Paraná, a administração pública responde por 25,5% de uma massa total de R$ 69,7 bilhões
em 2013. Depois, vem o comércio varejista, com 9,13% e a educação, com 6%. “Por menor que seja um
município, ele tem sempre prefeitura, escolas e comércio”, ressalta o economista do Departamento Inter-
sindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), Fabiano Camargo da Silva.

(Adaptado de: BORTOLIN, N. Folha de Londrina. 21 ago. 2015. Folha Economia. p.1.)

1 Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, dados fornecidos pelo texto.

a) A posição do setor da educação no ranking da massa salarial em Curitiba.

b) A verba gasta com salários pagos a trabalhadores no setor da educação em Maringá.

c) O número de trabalhadores empregados na administração pública em Londrina.

d) O valor médio preciso do salário pago a trabalhadores no setor da educação em Londrina.

e) Os índices de participação dos salários do setor da educação em Londrina e em Maringá.

2 Sobre os termos “cada um” e “respectivamente”, no 2º parágrafo, assinale a alternativa correta.

a) O termo “respectivamente” indica que a 9ª atividade no ranking é “serviços de edifício e atividades paisagísti-
cas” e que a 10ª é “construção de edifícios”.

b) O termo “respectivamente” deixa claro que a 9ª atividade do ranking é “construção e serviços de edifícios” e
que “atividades paisagísticas” é a 10ª.

c) O uso do termo “respectivamente” esclarece que “serviços de edifício” e “atividades paisagísticas” são consi-
deradas atividades diferentes.

d) O uso de “cada um” desfaz uma eventual compreensão equivocada segundo a qual as atividades “atenção à
saúde humana” e “comércio de veículos”, somadas, contribuiriam com 3,6%.

e) A locução “cada um” é prescindível na frase, pois sua supressão conservaria o sentido e a clareza originais
intactos.
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3 Sobre o termo “Além de” na frase “Além da educação, do varejo e da administração pública, o comér-
cio atacadista e os serviços financeiros respondem por 4% cada, algo em torno de R$ 148 milhões.”
(2º parágrafo), considere as afirmativas a seguir.

I. Serve para ressaltar que as principais informações fornecidas na frase são o destaque da educação,
do varejo e da administração pública para a massa salarial da cidade.

II. Pode ser substituído por “Apesar de”, com alteração do sentido original, porém com coerência em
relação ao sentido do texto.

III. Pode ser substituído por “Aquém de”, com alteração do sentido original, porém com coerência em
relação ao sentido do texto.

IV. Tem correlação com a frase anterior, pois se destina a introduzir, na sequência, algumas das dez
atividades principais para a massa salarial da cidade.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

f)4 Leia a frase a seguir.

A primeira atividade industrial do ranking, a fabricação de produtos alimentícios, ficou em 14º lugar, com
1,9%, algo próximo de R$ 71 milhões.

Com base nessa frase, considere as afirmativas a seguir.

I. Os resultados são corroborados por uma parte do depoimento de um dirigente sindical da cidade.

II. O texto confirma que, embora sejam omitidas informações quanto às atividades que ocupam o 11º e
o 13º lugares no ranking, as atividades industriais estão fora dessas posições.

III. O texto deixa transparecer a preocupação com o resultado acanhado das atividades industriais na
cidade.

IV. O texto reflete que a atividade industrial mais antiga da cidade é também a mais bem colocada no
ranking.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

f)5 Observe o uso da expressão “não necessariamente nesta ordem” no penúltimo parágrafo.
Sobre essa expressão, assinale a alternativa correta.

a) A expressão confirma que a ordem dos setores no ranking é irrelevante.

b) A expressão antecipa que a ordem dos setores pode variar, o que, de fato, acontece.

c) A expressão é obsoleta, pois a ordem dos setores em Londrina é aquela contida na frase.

d) A expressão equivale a “respectivamente nesta ordem”.

e) A expressão significa que a ordem dos setores é sistematicamente invertida.

6 Leia, a seguir, a frase presente no último parágrafo.

Por menor que seja um município, ele tem sempre prefeitura, escolas e comércio.

Assinale a alternativa que apresenta a correta reescrita da frase, sem prejuízo do sentido original.

a) Contanto que um município seja menor, ele tem sempre prefeitura, escola e comércio.

b) Desde que seja um município menor, ele tem sempre prefeitura, escola e comércio.

c) Mesmo nos menores municípios, há sempre prefeitura, escola e comércio.

d) Por ser um município menor, ele tem sempre prefeitura, escola e comércio.

e) Quanto menor for um município, ele terá sempre prefeitura, escola e comércio.
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7 Quanto ao 4º parágrafo, assinale a alternativa correta.

a) A ênfase no setor de serviços de Tecnologia da Informação deve-se a expectativas mais otimistas em torno do
setor.

b) A ênfase no setor de serviços de Tecnologia da Informação coincide com o resultado alvissareiro obtido pelo
setor no ranking.

c) O texto revela o contraste dos êxitos das atividades industriais e dos serviços de Tecnologia da Informação no
ranking.

d) O texto acentua o descompasso entre expectativas e resultados no setor de Tecnologia da Informação, sem
permitir que se vislumbrem perspectivas estimulantes.

e) O texto prioriza uma descontinuidade temporal, ao confrontar o passado recente e sua aposta na Tecnologia
da Informação com os resultados frustrantes do setor no presente.

8 Assinale a alternativa que estabelece a correta correlação entre a reescrita da frase “Embora pouco repre-
sentativa, foi uma das que mais cresceram nos últimos anos.” e sua explicação.

a) Em “Ainda que pouco representativa, foi uma das que mais cresceram nos últimos anos.”, a ausência da forma
verbal “seja” promove uma falta de clareza que inexiste na frase original.

b) Em “Posto que pouco representativa, foi uma das que mais cresceram nos últimos anos.”, o sentido original é
preservado.

c) Em “Conquanto pouco representativa, foi uma das que mais cresceram nos últimos anos.”, o sentido original e
seu efeito ficam alterados.

d) Em “Embora seja uma das atividades que mais cresceram nos últimos anos, foi pouco representativa.”, o
sentido original e seu efeito são mantidos.

e) Em “Não obstante pouco representativa, foi uma das que mais cresceram nos últimos anos.”, o sentido original
é comprometido.

9 Leia, a seguir, a última frase do 5º parágrafo.

Portanto, segundo ele, é natural que o setor represente a maior parte da massa salarial.

Sobre o uso do conectivo “portanto” na frase, assinale a alternativa correta.

a) Está correlacionado à variação de salários pagos aos trabalhadores em instituições de ensino.

b) Está atrelado à variação dos níveis de ensino das instituições que empregam os trabalhadores e os remuneram
conforme a titulação dos profissionais.

c) É justificado porque as consequências da representatividade do setor na massa salarial são altos salários de
alguns trabalhadores e a projeção da educação entre os serviços.

d) É vinculado às possibilidades de continuidade na formação dos trabalhadores nas diversas instituições de
ensino da cidade.

e) Decorre da combinação de fatores como o alto número de trabalhadores na educação e o predomínio dos
serviços sobre a industrialização na cidade.

10 Sobre o contraste entre os dados de Londrina e os dados do Paraná, considere as afirmativas a seguir.

I. Percebe-se que o comércio varejista ocupa a mesma posição no ranking tanto em Londrina quanto
no Paraná, embora os índices sejam diferentes.

II. A administração pública tem um desempenho no ranking no Paraná que corresponde a mais do que
o dobro do índice constatado em Londrina no mesmo setor.

III. Conclui-se que os valores pagos aos trabalhadores em educação em Londrina são superiores à soma
dos salários destinados ao mesmo setor no Paraná.

IV. A posição de menor destaque da contribuição da educação na massa salarial do Paraná, em contraste
com os dados de Londrina, explica-se pelo depoimento do economista do Dieese.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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CONHECIMENTOS GERAIS

11 Leia a afirmação a seguir.

Se eu caso então eu compro uma bicicleta.

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, uma sentença logicamente equivalente a essa afirma-
ção.

a) Se eu não caso então eu não compro uma bicicleta.

b) Se eu não compro uma bicicleta então eu não caso.

c) Se eu compro uma bicicleta então eu não caso.

d) Eu não compro uma bicicleta e eu não caso.

e) Eu compro uma bicicleta e eu caso.

12 Dr. K. Vera está para receber sua sentença de morte. Seus algozes o desafiam:

Faça uma afirmação qualquer. Se você falar a verdade, será afogado. Se o que disser for falso, morrerá
enforcado. Entretanto, se não pudermos definir sua afirmação como verdadeira ou falsa, será poupado
e libertado.

Nessas condições e considerando os princípios da argumentação lógica, assinale a alternativa que apre-
senta, corretamente, uma afirmação que o Dr. K. Vera pode dizer para se salvar da sentença de morte.

a) Não vou morrer.

b) Não vou morrer enforcado.

c) Não tenho salvação.

d) Vou morrer afogado.

e) Vou morrer enforcado.

13 Leia a proposição P a seguir, que é uma paráfrase de um verso de Fernando Pessoa.

Se a alma não é pequena então tudo vale a pena.

Em relação à proposição P, considere as afirmativas a seguir.

I. Uma proposição logicamente equivalente a P é dada por: A alma é pequena ou nada vale a pena.

II. A negação lógica da proposição P é dada por: Se a alma é pequena então nada vale a pena.

III. A contrapositiva da proposição P é dada por: Se algo vale a pena então a alma é pequena.

IV. A recíproca da proposição P é dada por: Se tudo vale a pena então a alma não é pequena.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

14 Maria é formada em Direito e deseja fazer alguns cursos de especialização. A probabilidade de matricular-
-se em uma especialização em Direito Criminal é de 0,38, a probabilidade de matricular-se em um curso de
Direito Civil é de 0,21 e a probabilidade de matricular-se em ambos os cursos é de 0,05.
A partir dessas informações, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a probabilidade de Maria
não se matricular em qualquer uma dessas duas especializações.

a) 0,62

b) 0,56

c) 0,54

d) 0,46

e) 0,41
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15 O presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, anunciou recentemente um acordo diplo-
mático com outro país, versando sobre o uso de armas nucleares, o que gerou críticas da parte de políticos
republicanos no congresso estadunidense.
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o país com o qual esse acordo foi recentemente nego-
ciado.

a) Irã.

b) Israel.

c) Rússia.

d) Síria.

e) Turquia.

16 Em 2013, o contexto de aprovação da chamada PEC das domésticas, Emenda Constitucional nº 72/2013,
foi especialmente favorável para a publicação de dados e debates a respeito da participação das mulheres
no mercado de trabalho em geral e no trabalho doméstico em particular.
Sobre a participação das mulheres no mercado de trabalho brasileiro no contexto da discussão e aprova-
ção da PEC das domésticas, assinale a alternativa correta.

a) A participação das mulheres no trabalho doméstico remunerado encontrava-se em expansão.

b) A participação das mulheres no trabalho doméstico remunerado encontrava-se em declínio.

c) A administração pública era o agrupamento de atividade econômica com maior queda de participação das
mulheres.

d) Na indústria, a taxa de participação feminina era maior do que a participação masculina.

e) No comércio, a taxa de participação feminina era maior do que a participação masculina.

17 Em meio às estratégias políticas recentes para reduzir o isolamento da presidenta Dilma Roussef e criar
uma agenda positiva para o enfrentamento da crise no cenário brasileiro, veio à cena a chamada “Agenda
Brasil”.
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o principal articulador do conjunto de propostas de-
nominado “Agenda Brasil” e responsável por sua apresentação à presidenta.

a) Eduardo Cunha.

b) Joaquim Levy.

c) Lula.

d) Michel Temer.

e) Renan Calheiros.

18 Nos últimos meses, os governos de Cuba e dos Estados Unidos da América têm intensificado os esforços
para a retomada das relações diplomáticas entre esses dois países.
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, um dos fatores envolvidos na tensão entre os dois
países a ser tratado nesse momento de reaproximação diplomática.

a) A coerção do governo dos Estados Unidos da América a cubanos que emigram da ilha em fuga do regime
castrista.

b) A proibição de remessas de dinheiro a Cuba por parte de cubanos que residem nos Estados Unidos da América.

c) A proibição recíproca de voos comerciais entre Estados Unidos da América e Cuba.

d) A suspensão do bloqueio econômico do governo dos Estados Unidos da América a Cuba.

e) O fechamento do campo de detenção mantido pelo governo cubano na baía de Guantânamo.
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19 Com base no Art.16 e seus incisos da Lei nº 8.069/1990, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
considere as afirmativas a seguir.

I. Crianças e adolescentes podem participar da vida política, na forma da lei.

II. Brincar e praticar esportes são compreendidos como direito de liberdade da criança.

III. A imaturidade da criança a impede do exercício do direito à liberdade de opinião.

IV. A criança e o adolescente devem ser discriminados na participação da vida familiar.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

20 Sobre o que compreende o direito à convivência familiar previsto na Lei nº 8.069/1990, Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA), considere as afirmativas a seguir.

I. O direito à convivência familiar é exercido exclusivamente na família natural.

II. A falta ou a carência de recursos materiais implica em perda do poder familiar.

III. O exercício do poder familiar será igual entre pai e mãe.

IV. O reconhecimento do estado de filiação é um direito personalíssimo, imprescritível.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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PSICÓLOGO

21 Segundo Canguilhem (1978), há vários critérios de normalidade e anormalidade em medicina e psicopa-
tologia. A adoção de um ou de outro depende, entre outras coisas, de opções filosóficas, ideológicas e
pragmáticas do profissional. Em psicopatologia, existem vários critérios de normalidade que são utiliza-
dos.
(CANGUILHEM (1978) apud DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 2.ed. Porto Alegre: Artmed,

2008. p.31-34.)

Acerca desse tema, relacione o critério de normalidade, na coluna da esquerda, com a sua definição, na
coluna da direita.

(I) Normalidade operacional. (A) O normal é aquilo que se observa com mais
frequência.

(II) Normalidade estatística. (B) Considera os aspectos dinâmicos do desenvolvi-
mento psicossocial, das desestruturações e das re-
estruturações ao longo do tempo.

(III) Normalidade como processo. (C) A ausência de sintomas, sinais ou de doenças é
sinônimo de saúde.

(IV) Normalidade como liberdade. (D) Define-se o que é normal e patológico e opera-se
de acordo com essas definições.

(V) Normalidade como ausência de doença. (E) Alguns autores existencialistas tratam que saúde
está vinculada à possibilidade de transitar com
graus de liberdade sobre o mundo; a doença é a
fossilização dessas possibilidades existenciais.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

a) I-B, II-A, III-E, IV-C, V-D.

b) I-B, II-C, III-A, IV-E, V-D.

c) I-D, II-A, III-B, IV-E, V-C.

d) I-D, II-C, III-E, IV-A, V-B.

e) I-E, II-D, III-B, IV-A, V-C.

22 Kubler-Ross (2008), a partir de entrevistas com pacientes gravemente doentes e terminais, descreveu os
cinco estágios emocionais que um paciente vivencia durante o processo de morrer.
(KUBLER-ROSS, E. Sobre a Morte e o Morrer : o que os doentes terminais têm para ensinar a médicos, enfermeiras, religiosos e aos

seus próprios parentes. 9.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008.)

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a sequência desses estágios.

a) Ansiedade; negação; ressentimento e depressão; barganha; isolamento.

b) Ansiedade; ressentimento e depressão; isolamento; temores; raiva.

c) Isolamento; raiva; ressentimento e depressão; temores; aceitação.

d) Negação e isolamento; raiva; barganha; depressão; aceitação.

e) Negação e isolamento; depressão; raiva; barganha; aceitação.

23 O grupo familiar é um todo organizado. Dessa forma, quando um componente adoece, há uma desestru-
turação do desenho familiar, e os papéis de cada indivíduo dessa família terão que se reorganizar.
Sobre os cuidados com as famílias dos pacientes internados, considere as afirmativas a seguir.

I. Os familiares têm necessidades específicas e apresentam com frequência nível elevado de estresse,
distúrbios do humor e ansiedade durante o acompanhamento da internação, que, muitas vezes, per-
sistem após a morte do seu familiar.

II. Geralmente, quem recebe a notícia sobre a gravidade de uma doença é o membro da família mais
próximo do paciente. Cabe ao psicólogo informar a esse membro e decidir o momento de comparti-
lhar a enfermidade com o doente.

III. A função do psicólogo é fazer a avaliação do paciente em estado terminal e, constatando seu desejo
de morrer, deve comunicar a família e orientá-la sobre a eutanásia.

IV. O cuidado com o paciente e a sua família é favorecido quando o médico e sua equipe reconhecem a
importância do psiquismo humano em um momento como esse.
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Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

24 A figura do pai é de suma importância no desenvolvimento dos filhos. A figura paterna, não só do pai
biológico, mas daquele que exerce a função paterna, tem importante papel no processo de separação-
-individuação do bebê com sua mãe, uma das razões pelas quais se atribui ao Complexo de Édipo um
papel organizador essencial para a personalidade humana.
Sobre o Complexo de Édipo, assinale a alternativa correta.

a) As relações entre a criança e a mãe são para esta uma fonte contínua de excitação e satisfação sexuais.

b) É somente por meio da exitosa resolução edipiana que se torna possível o ingresso na genitalidade adulta.

c) É uma crise sexual e o seu melhor desfecho possibilita à criança ressituar-se na cultura.

d) Expressa-se na infância, uma vez que o desejo da criança não passa do prolongamento do desejo da mãe.

e) O mito freudiano do pai primitivo se apoia principalmente na concepção darwiniana de um pai violento.

25 Leia o trecho a seguir.

Esse fenômeno acontece por volta dos 6 meses de vida. A experiência que se produz nessa fase servirá
como uma matriz simbólica da constituição do Eu, desenhando um primeiro esboço da subjetividade.

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o fenômeno de que trata esse trecho.

a) A função especular materna, suas referências ao psiquismo e a constituição do eu.

b) As metamorfoses do espelho do rosto materno na constituição do eu.

c) O espelho verdadeiro e a constituição do verdadeiro self.

d) O estádio do espelho e o processo de identificação psíquica.

e) O estádio do espelho como formador da função do eu.

26 A compreensão de que as experiências emocionais de pacientes internados em unidade de terapia inten-
siva (UTI) podem ser estressantes e traumáticas tem levado os profissionais a investigar não somente os
tratamentos curativo ou paliativo na UTI, mas também intervenções para prevenção de quadros emocio-
nais prejudiciais à reabilitação global e à qualidade de vida do paciente após internação.
Em relação ao transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), assinale a alternativa correta.

a) A memória traumática é um registro neurológico do TEPT, é compreendida como uma memória de qualquer
tipo de evento estressor e não como um registro cognitivo revestido de conteúdo emocional gerado por um
evento extremo de ameaça à vida.

b) A neurociência demonstra que o encéfalo armazena propriamente registros factuais, traços de informações que
serão usados para reconstruir as memórias, nem sempre representando um quadro fiel ao que foi vivenciado
no passado.

c) O TEPT é um distúrbio da ansiedade caracterizado por um conjunto de sinais e sintomas físicos, psíquicos
e emocionais em decorrência de o portador ter sido vítima ou testemunha de atos violentos ou de situações
traumáticas que, em geral, representaram ameaça à sua vida ou à vida de terceiros.

d) Os estudos evidenciam que pacientes que estiveram internados em UTI passam por uma experiência de grande
potencial traumático, entretanto uma minoria destes desenvolve quadros emocionais graves, incluindo o TEPT.

e) Os sintomas do TEPT podem manifestar-se em qualquer faixa de idade e levar meses ou anos para apare-
cer. Eles costumam ser agrupados em três categorias: reexperiência traumática; esquiva e isolamento social;
hipoexcitabilidade psíquica e psicomotora.
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27 As vivências traumáticas são marcantes e têm consequências devastadoras para o crescimento e o de-
senvolvimento emocional de crianças e adolescentes, além do enorme custo social e do impacto na saúde
pública do Brasil. Na infância e adolescência, os problemas traumáticos variam da desnutrição crônica
primária a infecções e hospitalizações frequentes por doenças comuns dessas faixas etárias.
Sobre as vivências traumáticas na adolescência e infância, considere as afirmativas a seguir.

I. Eventos traumáticos constantes e prolongados afetam toda a dinâmica familiar e comunitária, mas
nem sempre causam impactos importantes nos mecanismos de adaptação e sobrevivência.

II. Fatores traumáticos extremos podem ser definidos como os que causam danos, injúrias ou lesões
corporais e rupturas mentais, ou que ameaçam a própria vida ou a vida de outras pessoas, levando à
morte inesperada.

III. As reações pós-traumáticas se manifestam predominantemente por reações emocionais, como cho-
que com amnésia, medo intenso, dissociações afetivas e da realidade, raiva e irritabilidade, culpa,
reações de ansiedade, regressões, desespero, apatia, reações depressivas e terror noturno com enu-
rese.

IV. A angústia relacionada ao trauma refere-se à presença da angústia frente ao perigo, que apresenta
uma diferença entre angústia real – a angústia frente a um perigo conhecido – e a angústia neurótica
– angústia frente ao perigo que não se conhece.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

28 A família possui um papel primordial no amadurecimento e no desenvolvimento biopsicossocial dos in-
divíduos, apresentando algumas funções primordiais, que podem ser agrupadas em três categorias inti-
mamente relacionadas: biológicas (sobrevivência do indivíduo), psicológicas e sociais.
Sobre os aspectos emocionais do desenvolvimento humano em relação à família, considere as afirmativas
a seguir.

I. As primeiras relações do bebê com sua mãe são de extrema importância para o desenvolvimento
humano, mas estar apegado a uma figura materna e ser dependente de uma figura materna são coisas
muito diferentes, apesar de terem como base a relação vincular mãe-bebê.

II. A família funciona como um suporte e uma continência para as ansiedades existenciais dos seres
humanos durante o seu desenvolvimento, auxiliando-os na superação das “crises vitais” pelas quais
todos os seres humanos passam no decorrer do seu ciclo vital.

III. A partir do processo socializador, o indivíduo elabora sua identidade e sua subjetividade. As normas
e os valores introjetados no interior da família permanecem conosco durante um período da vida e se
modificam ao longo do desenvolvimento, influenciando a tomada de decisões e atitudes no decorrer
da fase adulta.

IV. O esforço de pais para levarem seus filhos à independência precoce resulta em um aceleramento do
desenvolvimento emocional e em uma separação precoce dos filhos em relação a seus pais, cuida-
dores e demais familiares.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
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29 As teorias sobre o desenvolvimento humano geralmente se enquadram em várias perspectivas teóricas.
Cada perspectiva enfatiza diferentes tipos de processos de desenvolvimento e possui diferentes concep-
ções.
Relacione a perspectiva teórica, na coluna da esquerda, com a sua concepção do processo de desenvol-
vimento, na coluna da direita.

(I) Teoria psicanalítica. (A) As pessoas têm capacidade de tomar conta de
suas vidas e promover seu próprio desenvolvi-
mento.

(II) Teoria behaviorista. (B) O contexto sociocultural da criança tem importante
impacto sobre o desenvolvimento.

(III) Teoria humanista de Maslow. (C) As pessoas são reativas; o ambiente controla o
comportamento.

(IV) Teoria dos estágios cognitivos de Piaget. (D) O comportamento é controlado por poderosos im-
pulsos inconscientes.

(V) Teoria sociocultural de Vigotsky. (E) Mudanças qualitativas no pensamento ocorrem en-
tre a primeira infância e a adolescência.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

a) I-B, II-A, III-D, IV-E, V-C.

b) I-D, II-C, III-A, IV-E, V-B.

c) I-D, II-E, III-C, IV-B, V-A.

d) I-E, II-A, III-C, IV-D, V-B.

e) I-E, II-D, III-A, IV-B, V-C.

30 O conceito de “desafetação” também é utilizado para explicar o funcionamento chamado de psicosso-
mático. Os pacientes mostram-se como que “separados” psiquicamente de suas emoções e com grande
dificuldade de entrar em contato com suas realidades psíquicas.
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o autor da psicossomática que trabalha com esse
conceito.

a) Donald Winiccott.

b) Joyce McDougall.

c) Franz Alexander.

d) Pierre Marty.

e) Wilfred Bion.

31 A asma é uma condição inflamatória das vias aéreas, na maioria das vezes crônica, cuja causa não
está completamente elucidada. A asma é um dos quadros mais associados ao conceito que se tem da
psicossomática. A relação dos fatores emocionais como agravantes de alguns casos de crises asmáticas
é facilmente verificada. A vulnerabilidade para a doença advém de alguns problemas fundamentais na
estruturação psíquica.
Em relação a esses quadros, assinale a alternativa correta.

a) As situações conflitivas são vivenciadas, tornando o indivíduo agressivo consigo mesmo e com pessoas próxi-
mas, dificultando a convivência no ambiente familiar.

b) É fundamental, na economia psicossomática, na personalidade alérgica essencial, a utilização excessiva da
condensação como modalidade defensiva.

c) Há dois fenômenos que podem tanto romper um equilíbrio psíquico quanto marcar uma estrutura de persona-
lidade: a depressão branca e a depressão essencial.

d) Há bloqueio no processo de “separação-individuação” que acarreta dependência do indivíduo em relação ao
meio. A falta de autonomia do alérgico essencial o impede de buscar resolver sua forte necessidade de afeto.

e) Os pacientes alérgicos desenvolvem um tipo de apego específico, que é direcionado à mãe ou a alguém que
faça a função materna, não aceitando cuidados de outras pessoas.
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32 Visto que frente à morte não há o que ser feito, muitas vezes o que as pessoas enlutadas precisam, prin-
cipalmente em um hospital, é apenas a compreensão da sua forma de externalizar o luto.
Sobre o acompanhamento psicológico com familiares enlutados de pacientes terminais, atribua V (verda-
deiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

( ) Dar acolhimento, deixar a pessoa falar, desabafar, chorar etc. O importante para que isso ocorra com
eficácia é ter um vínculo estabelecido, ou seja, é condição fundamental ter acompanhado o paciente
(e os familiares) durante o seu período de internação.

( ) O psicólogo deve controlar sua própria ansiedade no ímpeto de querer ajudar. O excesso de estímulos
vindo do exterior do núcleo familiar pode ser estressante.

( ) Incentivar a família a fazer uma avaliação geral de como estavam quando souberam do diagnóstico,
como estão e como imaginam que sairão da situação; sendo pertinente nesse momento fazer o enca-
minhamento, caso necessário.

( ) Deve-se evitar falar sobre o prognóstico com o paciente nas intervenções, mesmo quando o tema for
iniciado por ele, já que esse fato pode acarretar um quadro depressivo de difícil manejo e piorar sua
situação de saúde.

( ) Para concluir o trabalho de luto, a libido deve ser retirada do objeto perdido e transferida para um
novo objeto. A aceitação da perda e o estabelecimento de novas relações objetais são condições
fundamentais para a elaboração do luto.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

a) V, V, F, V, F.

b) V, F, V, F, V.

c) F, V, F, V, F.

d) F, V, V, F, V.

e) F, F, V, V, F.

33 As transgressões dos preceitos do Código de Ética Profissional do Psicólogo constituem infração disci-
plinar com a aplicação de penalidades, na forma dos dispositivos legais ou regimentais.
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, as penalidades aplicadas após a advertência.

a) Censura pública; Suspensão do exercício profissional por até 90 dias, ad referendum do Conselho Regional
de Psicologia; Multa de três salários mínimos; Cassação do exercício profissional ad referendum do Conselho
Federal de Psicologia.

b) Censura pública; Suspensão do exercício profissional por até 12 meses, ad referendum do Conselho Federal
de Psicologia; Multa de dez salários mínimos; Cassação do exercício profissional ad referendum do Conselho
Federal de Psicologia.

c) Multa de um salário mínimo; Censura pública; Suspensão do exercício profissional por até 90 dias,
ad referendum do Conselho Federal de Psicologia; Cassação do exercício profissional ad referendum do Con-
selho Federal de Psicologia.

d) Multa; Censura pública; Suspensão do exercício profissional por até 30 dias, ad referendum do Conselho
Federal de Psicologia; Cassação do exercício profissional ad referendum do Conselho Federal de Psicologia.

e) Suspensão do exercício profissional por até 90 dias, ad referendum do Conselho Regional de Psicologia; Cen-
sura pública; Multa; Cassação do exercício profissional ad referendum do Conselho Federal de Psicologia.

34 Segundo o Código de Ética do Psicólogo, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, em qual
situação o psicólogo poderá intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo efetuados
por outro profissional, na prática profissional.

a) A pedido do profissional responsável pelo caso.

b) Na interrupção involuntária e definitiva do serviço.

c) No trabalho multiprofissional, quando a intervenção fizer parte da metodologia adotada.

d) Por um mandado do juiz da vara de infância e juventude.

e) Quando informado expressamente por qualquer uma das partes.
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35 As pesquisas envolvendo seres humanos devem atender aos fundamentos éticos e científicos pertinen-
tes.
Considerando a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, nos casos de restrição da li-
berdade ou do esclarecimento necessário para o adequado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE), assinale a alternativa correta.

a) Em pesquisas cujos convidados sejam crianças, adolescentes, pessoas com transtorno ou doença mental
ou em situação de substancial diminuição em sua capacidade de decisão, deverão ser cumpridas as etapas
do esclarecimento e do TCLE, por meio dos representantes legais dos convidados a participar da pesquisa,
preservado o direito de informação destes, no limite de sua capacidade.

b) É proibida a realização de pesquisa com pessoas com o diagnóstico de morte encefálica ou em pacientes que
estejam em fase terminal.

c) Nos casos de participantes de pesquisa que estejam expostos a condicionamentos específicos, como presidiá-
rios e internos em centros de readaptação ou casas-abrigo, o TCLE deve ser assinado pelos representantes
legais dos convidados a participar da pesquisa.

d) Nos casos em que seja inviável a obtenção do TCLE ou que esta obtenção signifique riscos substanciais à
privacidade e à confidencialidade dos dados do participante ou aos vínculos de confiança entre pesquisador e
pesquisado, a pesquisa não deve ser realizada.

e) Os participantes da pesquisa que vierem a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua participação na pes-
quisa, que não foi previsto no TCLE, não terão direito à indenização por parte do pesquisador, do patrocinador
e das instituições envolvidas nas diferentes fases da pesquisa.

36 No panorama atual, a participação da psicologia na área da saúde não deverá se constituir em mais um
campo específico de saber, mas deverá promover a interdisciplinaridade na compreensão do homem que
vivencia o processo saúde/doença.
Sobre a interdisciplinaridade da psicologia na área da saúde, considere as afirmativas a seguir.

I. É pertinente proporcionar trocas específicas de informação e críticas, contribuindo para a reorganiza-
ção do meio científico e possibilitando uma transformação institucional (no caso, as instituições de
saúde) que privilegie a sociedade e o homem.

II. A relação de trabalho se organiza com base na disposição e na interação das diversas disciplinas e
disciplinaridades em torno da complexidade do objeto, ou seja, o usuário da saúde, e da necessidade
de interlocução entre os múltiplos discursos, estabelecendo, assim, distintos níveis de interação.

III. A interdisciplinaridade poderá preparar especialistas para a pesquisa interdisciplinar; fornecer con-
ceitos para que saibam analisar situações e colocar problemas; reconhecer os limites de sua metodo-
logia; dialogar sobre o trabalho em comum, sobre o confronto dos métodos, sobre a harmonia dos
pontos de vista e dos resultados obtidos.

IV. A interdisciplinaridade requer equilíbrio entre amplitude, profundidade e síntese. A amplitude asse-
gura a base de conhecimento e informação. A profundidade assegura o requisito disciplinar e/ou
conhecimento e informação interdisciplinar para a tarefa a ser executada. A síntese assegura o pro-
cesso integrador.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

37 Trata-se de uma técnica centrada na tarefa, na qual teoria e prática se resolvem em um movimento perma-
nente e concreto. É um instrumento de trabalho, um método de investigação e cumpre, além disso, uma
função terapêutica.
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, essa técnica de atendimento.

a) Grupo comunitário.

b) Grupo de autoajuda.

c) Grupo de ensino-aprendizagem.

d) Grupo institucional.

e) Grupo operativo.
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38 O psicólogo hospitalar, com formação clínica, direciona sua abordagem para o doente e não para a do-
ença. A partir disso, sua prática pode ser generalizada como uma especialidade na área da saúde.
Sobre as atividades pertinentes ao psicólogo especialista em psicologia hospitalar, assinale a alternativa
correta.

a) Atende a pacientes, familiares e/ou responsáveis pelo paciente; membros da comunidade dentro de sua área
de atuação; membros da equipe multiprofissional e, eventualmente, administrativa, visando ao bem-estar físico
e emocional do paciente; e alunos e pesquisadores, quando estes estejam atuando em pesquisa e assistência.

b) Deve estar atento ao estado de tensão que causa uma ruptura no equilíbrio dentro da equipe, uma vez que o
desequilíbrio ocorre quando a pessoa necessita responder a alguma demanda que ultrapassa sua capacidade
adaptativa necessariamente relacionada às relações de trabalho.

c) Oferece e desenvolve atividades nos níveis de atenção secundária e terciária, tendo como sua principal tarefa
a avaliação e o acompanhamento de intercorrências psíquicas dos pacientes que estão ou serão submetidos
a procedimentos médicos, visando à promoção e/ou à recuperação da saúde física e mental.

d) Promove intervenções direcionadas à relação serviço/equipe, paciente/equipe, paciente/família e/ou respon-
sável pelo paciente e paciente/paciente e do paciente em relação ao processo do adoecer, hospitalização e
repercussões emocionais que emergem nesse processo.

e) No trabalho com a equipe multidisciplinar e interdisciplinar, participa de decisões em relação à conduta a ser
adotada pela equipe, objetivando promover apoio e segurança à equipe, por meio de grupo de reflexão, no qual
suporte e manejo estão voltados para as dificuldades operacionais e/ou subjetivas dos membros da equipe.

39 A clínica ampliada considera fundamental ampliar o “objeto de trabalho” da clínica. Enquanto a medicina
tradicional se encarrega do tratamento de doenças, para a clínica ampliada, haveria necessidade de se
ampliar esse objeto.
Partindo do conceito de clínica ampliada, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a mudança
na técnica de atendimento nessa prática.

a) Ampliar a autonomia é entendida, dentro dessa concepção, como a ausência de qualquer dependência, não
importando qual a morbidade ou comorbidade apresentada pelo paciente; deve-se capacitá-lo para lidar com
as possíveis limitações advindas do seu estado.

b) Considera as dimensões social e subjetiva do paciente, mas não deixa de priorizar os aspectos biológicos,
uma vez que, para o diagnóstico conseguir avaliar a vulnerabilidade, a equipe deverá colher dados e analisar o
problema de saúde encarando o sujeito em seu contexto somático.

c) Considera essencial a clínica do sujeito, o objetivo e a finalidade do tratamento clínico. Além de buscar a
produção de saúde, por distintos meios, curativos, preventivos, de reabilitação ou cuidados paliativos, a clínica
poderá contribuir para ampliar o grau de autonomia dos usuários.

d) Essa prática iniciou-se em 1980, nos serviços de Saúde Mental de Santos (SP), e, posteriormente, foi adaptada
para outros espaços em que se pratica clínica, como atenção primária, centros de referência e hospitais.

e) Propõe o Projeto Terapêutico Singular, sob responsabilidade do psicólogo que tem como objetivo realizar aten-
dimento psicológico individual para trabalhar as questões subjetivas que podem interferir de forma global no
tratamento do paciente.

40 O estado de tensão emocional e o estresse crônico, provocados por condições físicas, emocionais e
psicológicas desgastantes do trabalho, caracterizam uma síndrome que pode afetar o psicólogo, pois, nas
suas relações de trabalho, ele se encontra muito próximo de pessoas em sofrimento, podendo identificar-
-se e vincular-se, afetivamente, a elas.
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o nome dessa síndrome.

a) Síndrome de Burnout.

b) Síndrome do Estado de Estresse Pós-Traumático.

c) Síndrome do Pronador Redondo.

d) Síndrome do Túnel do Carpo.

e) Síndrome Mielodisplásica.
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