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  PSICÓLOGO 30h – VESPERTINO 
 

    
NOME DO CANDIDATO 

   
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
1. Este Caderno de Questões é composto por 30 (trinta) questões objetivas e não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal.  
2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao Cargo para o qual você fez a inscrição.  
3. Utilize Caneta Esferográfica Transparente com tinta azul ou preta na marcação da Folha de Respostas. 

4. Ao receber a Folha de Respostas, realize a conferência de seus dados e quaisquer divergências comunique o fiscal. 
5. Leia atentamente cada questão da prova objetiva e preencha na Folha de Respostas a única alternativa que a responda 

corretamente.  
6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 
7. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. 

8. Após devidamente identificado e acomodado na sala designada para a realização da prova, o candidato somente poderá ausentar-
se da sala 60 (sessenta) minutos após o início da prova e, em caso de ausência temporária em que o candidato ainda não tiver 

terminado a sua prova, deverá fazê-lo acompanhado de um Fiscal. Exclusivamente, nos casos de alteração psicológica e/ou 
fisiológica temporária e necessidade extrema, em que o candidato necessite ausentar-se da sala antes dos 60 (sessenta) minutos 

após o início da prova, poderá fazê-lo, desde que acompanhado de um Fiscal. 
9.  O candidato poderá entregar sua Folha de respostas e deixar definitivamente o local de realização da prova objetiva somente   

depois de decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) minutos do seu início, porém, não poderá levar consigo o Caderno de Questões. 
10. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente preenchida e assinada. 
11. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES se o candidato permanecer na sala, até os últimos 60 (sessenta) 

minutos que antecedem o encerramento da prova objetiva. 
12. A liberação dos candidatos após o término da prova será autorizada pelo fiscal de sala, após a realização dos procedimentos 

administrativos necessários. O candidato que terminou sua prova deverá permanecer aguardando em sua carteira e somente 
poderá levantar-se para a entrega do material se solicitado pelo fiscal. 

13. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

a) Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 
b) Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades presentes ou 

com os demais candidatos. 
c) Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 
d) Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios, e usar de meios ilícitos para 

obter vantagens para si ou para outros. 
e) For surpreendido portando ou manuseando quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, wearable tech, 

agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, iPods®, pen drives, mp3 player ou similar, gravadores, 
relógios, alarmes de qualquer espécie, chaves com dispositivo eletrônico, fones de ouvido ou qualquer transmissor, gravador ou 
receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens, livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, 
impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta, canetas de material não 
transparente, Carteira de bolso, lapiseira, corretivos, óculos escuros, artigos de chapelaria, tais como: boné, chapéu, viseira, gorro 
ou similares. Os itens descritos, que devem ser obrigatoriamente acondicionado em envelope porta-objeto fornecido pela instituição 
organizadora. 

f)   Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas. 
14. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento e assinatura do envelope de retorno. 

15. Está disponível abaixo um gabarito para ser preenchido e destacado. Este poderá ser levado pelo candidato. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

GABARITO 
Concurso Público da Prefeitura do Município de Arapongas – Estado do Paraná  

http://www.fundacaounespar.org.br 
 

Divisão da prova: Língua Portuguesa: 01 a 06; Matemática: 07 a 10; Conhecimentos Gerais: 11 a 14 e Conhecimentos 
Específicos: 15 a 30. 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  

21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 06 
 

Projeto propõe beliche para dar mais conforto na classe econômica de aviões 
 

Viajar na classe econômica dos aviões está longe de ser algo confortável, especialmente em viagens mais longas. 
Inúmeros projetos, porém, tentam mudar essa realidade. As propostas são as mais diversas possíveis, inclusive com uma 
nova área no porão de carga dos aviões.  

Um novo projeto desenvolvido na Holanda pela Delft University of Technology pretende criar áreas com beliches na 
classe econômica para os passageiros dormirem mais confortavelmente durante as viagens. O projeto é um dos indicados 
ao prêmio da Crystal Cabin Award deste ano. 

Apesar da indicação ao prêmio, o projeto da Delft não é dos mais bonitos. Pelas imagens divulgadas até o momento, 
as camas parecem mais cápsulas bem apertadas. Quem tem um pouco de claustrofobia pode ficar bastante incomodado 
ao entrar nesses espaços. Assentos serão reconfigurados somente após a decolagem do avião. 

Durante os procedimentos de manobra, decolagem e pouso, os passageiros ficam acomodados em bancos para até 
três lugares. Já em voo, esse assento poderá ser reconfigurado para se transformar em um beliche de três andares.  

O acesso às camas mais altas é feito por uma escada lateral, mas os desenvolvedores do projeto garantem que até 
passageiros mais idosos conseguiriam subir. 

A Delft University of Technology diz que as camas também serão bastante confortáveis. No interior da cápsula, 
haverá monitores de entretenimento, tomadas para carregamento de aparelhos eletrônicos, uma mesinha e um encosto 
inflável. 

Os desenvolvedores do projeto também terão de resolver um outro problema. De acordo com as imagens divulgadas 
até o momento, não há espaço para os bagageiros internos. Para ter mais conforto, os passageiros não poderão mais levar 
bagagem de mão a bordo do avião?  

Até o momento, o projeto da Delft University of Technology não atraiu interesse de nenhuma companhia aérea. Com 
tantos outros projetos, é possível até mesmo que ele nunca saia do papel. A esperança para os passageiros é que há muita 
gente ao redor do mundo pensando em algo para deixar sua viagem na classe econômica mais confortável. 
 

Disponível em: <https://economia.uol.com.br/todos-a-bordo/2020/02/02/projeto-beliche-classe-economica.htm>. Acesso 
em: 01 fev. 2020. 

 

QUESTÃO 01 
  

De acordo com o texto, o projeto desenvolvido pela Delft University of Technology: 

 
(A) Se mostrou capaz de dar mais conforto aos passageiros e de gerar mais economia para as companhias aéreas. 

 
(B) Conseguiu comprovar que até os mais idosos podem alcançar as beliches mais altas sem dificuldades. 

 
(C) Pretende melhorar o problema da falta de conforto nas viagens de avião.  

 
(D) Ganhou prêmios importantes na área de inovação da aviação civil. 

 
(E) Propõe aos passageiros de avião que fiquem deitados em cápsulas para melhorar a segurança na decolagem e 

aterrisagem.  
 

QUESTÃO 02 
 
Sobre as palavras “porão”, “mão”, “aviões” e “indicação” presentes no texto, é possível afirmar que: 

 
(A) Duas são substantivos masculinos, duas são substantivos femininos e todas estão no plural.  
(B) Duas são substantivos femininos, duas são substantivos masculinos, uma é plural e três são singular.  
(C) São todas substantivos femininos no aumentativo. 
(D) Duas são adjetivos femininos e duas são substantivos masculinos, três no singular e uma no plural.  
(E) São todas adjetivos, duas do gênero masculino e duas do gênero feminino.  

 

QUESTÃO 03 
  

Com relação aos encontros vocálicos, a série de palavras retiradas do texto que apresenta hiatos é:  

 
(A) Viajar – realidade – interior.  
(B) Mais – área – viagens. 
(C) Outro – classe – pouso.  
(D) Criar – prêmio – avião.  
(E) Assentos – pouco – passageiros.  

  

QUESTÃO 04 
 
“Pelas imagens divulgadas até o momento, as camas parecem mais cápsulas bem apertadas.” A palavra destacada no 
trecho é classificada como: 
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(A) Monossílaba átona. 
(B) Monossílaba tônica. 
(C) Dissílaba. 
(D) Trissílaba. 
(E) Polissílaba. 

 

QUESTÃO 05 
 
Considere o trecho: “Um novo projeto desenvolvido na Holanda pela Delft University of Technology pretende criar áreas 
com beliches na classe econômica para os passageiros dormirem mais confortavelmente durante as viagens.” Ao fazer a 
substituição do termo projeto pela palavra ideias, quantas outras mudanças adicionais no trecho seriam necessárias para 
atender aos requisitos de concordância verbal e nominal padrão da língua portuguesa? 

 
(A) Uma mudanças. 
(B) Duas mudanças. 
(C) Três mudanças. 
(D) Quatro mudanças. 
(E) Cinco mudanças. 

 

QUESTÃO 06 
 
Observe o elemento de coesão “ele” destacado no último parágrafo do texto e assinale a alternativa CORRETA com relação 
a seu emprego: 

 
(A) O elemento de coesão “ele” é um pronome utilizado para retomar a expressão “Até o momento”. 
(B) O elemento de coesão “ele” é um artigo definido utilizado para retomar a expressão “Delft University of Technology”. 
(C) O elemento de coesão “ele” é um substantivo utilizado para evitar a repetição do termo “avião”. 
(D) O elemento de coesão “ele” é um adjetivo utilizado para retomar a ideia contida no quarto parágrafo.  
(E) O elemento de coesão “ele” é um pronome utilizado para retomar o termo “projeto da Delft University of Technology”. 

 

MATEMÁTICA 
 

QUESTÃO 07 
 
Um colecionador de carros se deparou com a seguinte situação: tenho 6 carros, mas apenas 5 garagens, dos 6 carros  que 
tenho, o mais velho é meu preferido. Considerando que em cada garagem cabe apenas um carro e que o colecionador não 
construirá outra garagem, de quantas maneiras diferentes os carros podem ocupar as garagens, nunca ficando sem 
garagem o carro preferido?    

 
(A) 120. 
(B) 600. 
(C) 800. 
(D) 450. 
(E) 220. 

 

QUESTÃO 08 
 

O quadro abaixo mostra as médias dos 20 alunos do 1º ano do curso de Matemática, no primeiro bimestre de um 
determinado ano: 
 

Nº do 
aluno 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Médias 4,0 7,0 5,0 7,0 5,0 4,0 9,0 4,0 5,0 8,0 6,0 7,0 6,0 6,0 5,0 4,0 4,0 8,0 7,0 6,0 

 
De acordo com as notas obtidas, assinale a alternativa CORRETA:  
 

(A) A moda das médias dos alunos é 5,0. 
(B) A mediana das médias dos alunos é 8,0. 
(C) A média aritmética das médias dos alunos é inferior a 5,5.  
(D) A mediana das médias dos alunos é superior à média aritmética das médias dos alunos. 
(E) A média aritmética das médias dos alunos é superior a mediana das médias dos alunos. 

 

QUESTÃO 09 
  

Assinale a alternativa CORRETA com relação aos pontos 𝑨 (𝟎, 𝟎), 𝑩(−𝟔, 𝟕) e 𝑪 (𝟑, −𝟒): 
 

(A) Os pontos podem ser vértices de um mesmo triângulo.  
(B) Os pontos estão alinhados. 
(C) O ponto B está localizado no quarto quadrante. 
(D) O ponto C está localizado no segundo quadrante. 
(E) Os pontos B e C estão localizados respectivamente no primeiro e no terceiro quadrante. 
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QUESTÃO 10 
 
João recebeu um capital de R$ 4500,00 de uma venda que ele realizou. Ao pegar o dinheiro, João aplicou parte dele no 
BANCO 1, por meio ano, à taxa de juros simples de 2% ao mês, obtendo R$ 240,00 de juros. O restante ele aplicou no 
BANCO 2, pelo período de um ano, à taxa de juros simples de 15% ao ano. Com base nessas informações, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
(A) No banco 2 ele aplicou mais de R$ 3000,00. 
(B) João obteve um montante de R$ 5115,00 referente às duas aplicações. 
(C) A aplicação no banco 2 rendeu R$ 400,00 de juros. 
(D) João aplicou 20% do seu capital no banco 1. 
(E) No banco 1 ele aplicou mais de R$ 2000,00. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

QUESTÃO 11 
 
Estabelecer mecanismos que garantam a qualidade do ensino público municipal e  
valorizar os profissionais da educação, garantindo-lhes planos de carreira específicos dentro do serviço público municipal, 
são algumas atribuições da Secretaria Municipal de Educação de Arapongas (http://www.arapongas.pr.gov.br). O atual 
secretário da Educação do município de Arapongas é: 

 
(A) Luiz Roberto Dos Santos. 
(B) Valdecir Antonio Scarcelli.  
(C) Renan Rodrigues Manoel. 
(D) Altair Sartori. 
(E) Luiz Oquendo Garcia. 

 

QUESTÃO 12 
 
Longe da sonhada paz, 2019 herdará pelo menos oito das maiores guerras e conflitos armados em curso, com seus graus 
de complexidade elevados pela interferência de potências regionais e mundiais. O quadro para o próximo ano será tão 
intrincado para a diplomacia e doloroso para as populações civis envolvidas quanto o registrado em 2018 
(https://veja.abril.com.br). A guerra na Síria se tornou ainda mais violenta e complicada com o envolvimento, 
principalmente, de quais países? 

 
(A) Rússia, Estados Unidos, Brasil e França. 
(B) Irã, Turquia e Portugal. 
(C) Estados Unidos, Itália, Venezuela e França. 
(D) Turquia, China, Japão e Rússia. 
(E) Rússia, Estados Unidos, Irã e Turquia. 

 

QUESTÃO 13 
 
A cidade de Arapongas, como as demais idealizadas, planejadas e fundadas pela Companhia de Terras Norte do Paraná, 
não surgiu por acaso, nem foi construída sem um plano diretor, previamente elaborado.  Quem foi o primeiro prefeito do 
município de Arapongas que exerceu seu mandato no período de 09/12/1947 a 08/12/1951 
(http://www.arapongas.pr.gov.br/prefeitos)? 
 

(A) José Colombino Grassano.  
(B) João Cernicchiaro. 
(C) Júlio Junqueira.  
(D) Brasilino Bussadori. 
(E) Sadaho Yokomizo. 

 

QUESTÃO 14 
 
Na década de 1920, era nítida a preocupação de se discutir a identidade e os rumos da nação brasileira. As ideias 
do futurismo, do dadaísmo e do surrealismo poderiam ser integradas à nossa cultura desde que fossem reelaboradas 
(https://cpdoc.fgv.br...). No quadro de Tarsila do Amaral está expressa plasticamente a ideia da integração cultural, que 
significa "o homem que come" e foi intitulado de:  

 
(A) Loucura. 
(B) Ciganos. 
(C) Criança Morta. 
(D) Guerra e Paz. 
(E) Abaporu. 

 
 
 
 
 

http://www.arapongas.pr.gov.br/
http://www.pinhais.pr.gov.br/meioambiente).%20A
https://veja.abril.com.br/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/siria/
http://www.arapongas.pr.gov.br/prefeitos
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/glossario/futurismo
https://cpdoc.fgv.br/
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/tarsila_do_amaral
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 15 
 
Com o movimento da Reforma Psiquiátrica ocorreram mudanças na assistência de saúde mental e essa rede de cuidados 
está atualmente configurada no SUS. Sobre a Reforma Psiquiátrica e a mudança do modelo assistencial em saúde mental, 
assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) Este modelo propõem a substituição dos hospitais psiquiátricos por uma rede de serviços territoriais de atenção 

psicossocial, com vistas à integração da pessoa que sofre de transtornos mentais à comunidade. 
 
(B) A Reforma Psiquiátrica teve início com o movimento da Luta Antimanicomial na França, em meados do século XIX. 
 
(C) A Reforma Psiquiátrica caracteriza-se, principalmente, pelo tratamento unitário em instituições psiquiátricas e pela defesa 

dos direitos humanos e o resgate da cidadania das pessoas com transtornos mentais. 
 
(D) O movimento da Reforma Psiquiátrica objetiva a modificação do sistema de tratamento clínico da doença mental, 

buscando a internação como forma de inclusão social. 
 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

QUESTÃO 16 
 
Com relação à Reforma Psiquiátrica no Brasil, assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) No Brasil, tal movimento teve início no final da década de 1960. 

 
(B) A partir da lei Federal nº 10.216 originou-se a política de saúde mental no Brasil que objetiva assegurar o cuidado ao 

paciente com transtorno mental em serviços como hospitais psiquiátricos. 
 

(C) A política de saúde mental no Brasil objetiva a construção de uma rede de dispositivos diferenciados que possibilitem a 
atenção ao portador de sofrimento mental em seu território e a desinstitucionalização de pacientes de longa permanência 
em hospitais psiquiátricos. 

 
(D) A política de saúde mental no Brasil promove o aumento planejado de leitos psiquiátricos de longa permanência, 

estimulando as internações psiquiátricas. 
 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

QUESTÃO 17 
 
Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) assumiram um papel estratégico na organização da rede comunitária de 
cuidados. Sobre os diferentes tipos de CAPS, assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) CAPS I e II são CAPS para atendimento noturno de adultos com transtornos mentais severos e persistentes. 
 
(B) CAPS III são CAPS para atendimento diário e noturno de adultos, durante sete dias na semana, atendendo a população 

de referência com transtornos mentais severos e persistentes. 
 
(C) CAPSi são CAPS para atendimento 24h a crianças e adolescentes com transtornos mentais. 
 
(D) CAPSad são para atendimento 24h à população com transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias 

psicoativas, com álcool e outras drogas. 
 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

QUESTÃO 18 
 
Um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é um serviço de saúde aberto e comunitário do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Sobre a caracterização dos CAPS, assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) Os CAPS tem a missão de dar um atendimento através da psicoterapia breve às pessoas que sofrem de transtornos 
mentais leves a moderado. 

 
(B) Os CAPS tem a missão de oferecer cuidados clínicos e de reabilitação psicossocial através do modelo hospitalocêntrico. 
 
(C) Os CAPS trabalham através de internações, favorecendo o exercício da cidadania e da inclusão social dos usuários e de 

suas famílias. 
 
(D) O CAPS é um serviço de atendimento de saúde mental criado para ser substutivo às internações em hospitais 

psiquiátricos. 
 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
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QUESTÃO 19 
 
Considerando a complexidade do exercício profissional da(o) psicóloga(o), a Resolução CFP n.º 06/2019 foi construída de 
modo a ampliar o leque de documentos psicológicos para aqueles decorrentes do exercício profissional nos mais variados 
campos de atuação, fornecendo os subsídios éticos e técnicos necessários para a elaboração qualificada da comunicação 
escrita. Sobre a elaboração de parecer e laudo psicológico, assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) O laudo psicológico é um pronunciamento por escrito, que tem como finalidade apresentar uma análise técnica, 

respondendo a uma questão-problema do campo psicológico ou a documentos psicológicos questionados. 
 
(B) O parecer psicológico é o resultado de um processo de avaliação psicológica, com finalidade de subsidiar decisões 

relacionadas ao contexto em que surgiu a demanda. 
 
(C) O laudo psicológico é composto de cinco itens: Identificação; Descrição da demanda; Análise; Conclusão; Referências. 
 
(D) O parecer psicológico é composto de seis itens: Identificação; Descrição da demanda; Procedimento; Análise; Conclusão; 

Referências. 
 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

QUESTÃO 20 
 
Conforme Resolução CFP N.º 01/2009 os documentos escritos decorrentes da prestação de serviços psicológicos, bem 
como todo o material que os fundamentaram, sejam eles em forma física ou digital, deverão ser guardados pelo prazo 
mínimo de: 
 

(A) 3 anos. 
(B) 4 anos. 
(C) 5 anos. 
(D) 6 anos. 
(E) 7 anos. 

 

QUESTÃO 21 
 
A definição psicológica para a consciência é a capacidade de o indivíduo entrar em contato com a realidade, perceber e 
conhecer os seus objetos. Com relação às alterações patológicas da consciência, assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) Obnubilação da consciência é um estado de marcante turvação da consciência, no qual o paciente pode ser despertado 

apenas por estímulo enérgico, sobretudo de natureza dolorosa. 
 
(B) Sopor trata-se do rebaixamento da consciência em grau leve a moderado. 
 
(C) Delirium é uma ideia delirante; alteração do juízo de realidade encontrada principalmente em psicóticos esquizofrênicos. 
 
(D) Dissociação da consciência, tal expressão designa a fragmentação ou a divisão do campo da consciência, ocorrendo 

perda da unidade psíquica comum do ser humano. 
 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

QUESTÃO 22 
 
A atenção se refere ao conjunto de processos psicológicos que torna o ser humano capaz de selecionar, filtrar e organizar 
as informações em unidades controláveis e significativas. Com relação às anormalidades da atenção, assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
(A) Transtornos do humor (depressão e transtorno bipolar), transtorno obsessivo-compulsivo(TOC), esquizofrenia e 

transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) são os que mais apresentam alterações da atenção. 
 
(B) A alteração mais comum e menos específica da atenção é o aumento global desta, chamada hiperprosexia. 

 
(C) A distraibilidade é um sinal, não de déficit propriamente, mas de superconcentração ativa da atenção sobre determinados 

conteúdos ou objetos, com a inibição de tudo o mais. 
 
(D) A distração é um estado patológico que se exprime por instabilidade marcante e mobilidade acentuada da atenção 

voluntária, com dificuldade ou incapacidade para fixar-se ou deter-se em qualquer coisa que implique esforço produtivo. 
 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

QUESTÃO 23 
 
A capacidade de situar-se quanto a si mesmo e quanto ao ambiente é elemento básico da atividade mental. Com relação à 
orientação e suas alterações, assinale a alternativa CORRETA: 
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(A) A desorientação é um dos sintomas menos frequentes das doenças cerebrais. 
 
(B) A orientação alopsíquica é a orientação do indivíduo em relação a si mesmo. Revela se o sujeito sabe quem é: nome, 

idade, data de nascimento, profissão, estado civil, etc. 
 
(C) A orientação autopsíquica é adquirida mais tardiamente que a temporal e a espacial na evolução neuropsicológica da 

criança. 
 
(D) Geralmente a desorientação ocorre, em primeiro lugar, em relação ao tempo. Só após o agravamento do transtorno, o 

indivíduo se desorienta quanto ao espaço e, finalmente, quanto a si mesmo. 
 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

QUESTÃO 24 
 
O tempo e o espaço são, ambos, condicionantes fundamentais do universo e estruturantes básicos da experiência humana. 
Com relação as vivências do tempo e do espaço e suas alterações, assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) De modo geral, a passagem do tempo é percebida como lenta e vagarosa nos estados maníacos, e rápida e acelerada 

nos estados depressivos. 
 
(B) A vivência do espaço no indivíduo em estado maníaco é a de um espaço extremamente dilatado e amplo, que invade o 

das outras pessoas. O maníaco desconhece as fronteiras espaciais e vive como se todo o espaço exterior fosse seu.  
 
(C) Na depressão há taquipsiquismo geral, com aceleração de todas as funções psíquicas (pensamento, psicomotricidade, 

linguagem, etc.), e, na mania, ocorre bradipsiquismo, com lentificação de todas as atividades mentais. 
 
(D) Pacientes obsessivo-compulsivos graves ocasionalmente experimentam uma aceleração enorme de todas as atividades, 

sobretudo quando devem completar alguma tarefa. 
 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

QUESTÃO 25 
 
Memória é uma atividade que permite ao indivíduo registrar, conservar e evocar, a qualquer momento, os dados aprendidos 
da experiência. Com relação aos tipos específicos de memória, assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) São exemplos de memória episódica o ouvir um número telefônico, retê-lo na mente, para, em seguida, discar, assim 

como, quando ao dirigir em uma cidade desconhecida, perguntar sobre um endereço, receber a informação e a sugestão 
do trajeto e, mentalmente, executar o itinerário de forma progressiva. 

 
(B) A memória de trabalho trata-se de uma forma de memória explícita e declarativa relacionada a eventos específicos da 

experiência pessoal do indivíduo, ocorridos em determinado contexto. Relatar o que foi feito na noite anterior é um típico 
exemplo de memória episódica. 

 
(C) A doença de Parkinson é a condição mais frequente em que se observa perda da memória de procedimentos. 
 
(D) A memória de procedimento se refere a aprendizado, conservação e utilização de algo que pode ser designado como o 

arquivo geral de conceitos e conhecimentos factuais do indivíduo. 
 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

QUESTÃO 26 
 
Com relação à lei N.º 8.069, de 13 de 1990, que dispõem sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências, assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu 
detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. 

 

(B) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade completos, e adolescente aquela entre 
doze e dezessete anos de idade. 

 

(C) Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e dois anos de 
idade. 

 

(D) Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe, no período somente de pós-natal, 
inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. 

 

(E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

QUESTÃO 27 
 

Com relação à lei N.º 10.741, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências, assinale a alternativa 
CORRETA: 
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(A) É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 
62 anos. 

 
(B) É dever somente do estado e da família prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso. 

 
(C) O direito ao respeito consiste na violabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da 

imagem, da identidade, da autonomia, de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. 
 
(D) É dever somente do estado e da família zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento 

desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 
 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

QUESTÃO 28 
 
Com relação à lei N.º 11.340, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
(A) Toda mulher, dependendo da classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, 

goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para 
viver sem violência. 

 
(B) É uma forma de violência doméstica e familiar contra a mulher a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta 

que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, entre outros. 
 
(C) Cabe somente à família e ao poder público criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados 

na lei. 
 
(D) Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 

morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral, exceto o patrimonial. 
 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

QUESTÃO 29 
 
Com relação à RESOLUÇÃO CFP N,º 010/05, que aprova o Código de Ética Profissional do Psicólogo, assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
(A) O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade, aceitando situações em que a 

Psicologia esteja sendo aviltada. 
 
(B) É dever fundamental do psicólogo prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência, 

visando benefício pessoal. 
 
(C) É dever fundamental do psicólogo fornecer, a todos que solicitarem, sem restrições, na prestação de serviços 

psicológicos, informações concernentes ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo profissional. 
 
(D) É dever fundamental do psicólogo informar, a todos que solicitarem, sem restrições, os resultados decorrentes da 

prestação de serviços psicológicos, transmitindo somente o que for necessário para a tomada de decisões que afetem o 
usuário ou beneficiário. 

 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

QUESTÃO 30 
 
As psicoses são transtornos mentais que afetam a capacidade da pessoa de discernir entre o que é e o que não é real. 
Sobre as psicoses, assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) Entre os sintomas mais comuns presentes nas psicoses estão os delírios e as alucinações. 
 
(B) A esquizofrenia é considerada o tipo de psicose menos grave porque seus sintomas são menos intensos e persistentes. 
 
(C) O diagnóstico precoce das psicoses não contribui para o melhor tratamento, pois mesmo assim sendo, não diminui o 

sofrimento e a incapacidade gerada pela doença. 
 
(D) Exemplos comuns de alucinação são a convicção de que outras pessoas o perseguem ou a ideia fixa de que se tem uma 

missão grandiosa à realizar na Terra. 
 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 


