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Secretaria Municipal de  
Gestão Administrativa

Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

6 de fevereiro

15h50 às 18h50

35 questões

3h de duração*
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Língua Portuguesa 5 questões

Texto
Leia o texto, ele é um fragmento do romance “O tronco”,  
de Bernardo Élis.

Uma indignação, uma raiva cheia de desprezo crescia 
dentro do peito de Vicente Lemes à proporção que 
ia lendo os autos. Um homem rico como Clemente 
Chapadense e sua mulher apresentando a inventário 
tão-somente a casinha do povoado! Veja se tinha cabi-
mento! E as duzentas e tantas cabeças de gado, gente? 
E os dois sítios do município onde ficaram, onde fica-
ram? Ora bolas! Todo mundo sabia da existência des-
ses trens que estavam sendo ocultados.

Ainda se fossem bens de pequeno valor, vá lá, que 
inventário nunca arrola tudo. Tem muita coisa que 
fica por fora. Mas naquele caso, não. Eram dois sítios, 
duzentas e tantas reses, cuja existência andava no 
conhecimento dos habitantes da região. A vila inteira, 
embora ninguém nada dissesse claramente, estava de 
olhos abertos assuntando se tais bens entrariam ou 
não no inventário.

Lugar pequeno, ah, lugar pequeno, em que cada um 
vive vigiando o outro!

Pela segunda vez Vicente Lemes lavrou seu despacho, 
exigindo que o inventariante completasse o rol de 
bens, sob pena de a Coletoria Estadual o fazer.

Aí, como quem tira um peso da consciência, levan-
tou-se do tamborete e chegou à janela que dava para 
o largo, lançando uma olhadela para a casa onde 
funcionava o Cartório. Calma, a vila constituída pelo 
conjunto de casas do Largo.

1. Complete a frase, fazendo corretamente a 
concordância.

         três horas que se          
iniciado as provas sem que se          os 
resultados do certame.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. Check-square Fazia • haviam • previssem
b. SQUARE Fazia • havia • previsse
c. SQUARE Faziam • havia • previsse
d. SQUARE Faziam • haviam • previsse
e. SQUARE Faziam • haviam • previssem

2. Com base no texto, considere as afirmativas.

1. A expressão “Veja se tinha cabimento!” no 
primeiro parágrafo tem significação negativa.

2. Pode-se trocar a expressão “vá lá” por “seria 
aceitável”, sem prejuízo de sentido ao 
contexto.

3. No primeiro parágrafo há um vocativo.
4. Em: “… embora ninguém nada dissesse”, 

temos um sujeito indeterminado, pois não se 
pode determinar quem fez a ação de “dizer”.

5. No terceiro parágrafo, o termo “ah” denota 
satisfação.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

3. Verifique a frase tirada no texto.

“Pela segunda vez Vicente Lemes lavrou seu despacho, 
exigindo que o inventariante completasse o rol de 
bens, sob pena de a Coletoria Estadual o fazer.”

Considerando a frase e o texto, assinale a alternativa 
correta.

a. Check-square O inventariante era uma mulher.
b. SQUARE Há, na frase, cinco orações coordenadas entre si.
c. SQUARE Clemente Chapadense lavrara o despacho à 

revelia de Vicente Lemes.
d. SQUARE A frase representa uma indecisão de Vicente 

Lemos.
e. SQUARE A palavra “o”, na frase, aparece três vezes. Em 

todas, pode ser classificado como adjunto 
adnominal.

4. Assinale a alternativa que corresponde ao período 
de pontuação correta.

a. SQUARE Ele prefere cinema e, eu teatro.
b. SQUARE Hoje, eu, daria o mesmo conselho: mais dou-

trina e menos análise.
c. Check-square Precisando de um grande conselho, procurou 

José, seu amigo de longas conversas.
d. SQUARE Ele que era o novo técnico, não convocou os 

melhores!
e. SQUARE Quando eu chego, em casa tudo me alegra, 

canto sem parar.
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5. Assinale abaixo 1 quando somente a primeira frase 
estiver correta e 2 se as duas frases estiverem corretas.

Analise regência verbal e o uso da crase.

( ) Queria-o para esposo quando foi à festa e 
o viu. / Queria-lhe para esposo quando foi à 
festa e o viu.

( ) Não preciso de seus conselhos. /  
Precise melhor seus conselhos.

( ) Não se esqueça de mim para não me entregar 
a ilusões. / Não esqueça de mim para não me 
entregar à ilusões.

( ) Não informaram os candidatos sobre a prova. 
/ Não informaram aos candidatos sobre a 
prova.

( ) À vista disso, devemos tomar sérias medidas. /  
Não ligo àquilo que me disseste.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência cor-
reta de cima para baixo.

a. SQUARE 1 • 1 • 1 • 2 • 2
b. Check-square 1 • 2 • 1 • 1 • 2
c. SQUARE 1 • 2 • 1 • 2 • 1
d. SQUARE 2 • 1 • 2 • 1 • 2
e. SQUARE 2 • 2 • 1 • 1 • 1

Conhecimentos Atuais 5 questões

6. Assinale a alternativa que indica corretamente 
o Oceano que é circundado de forma não contínua 
pelas Américas a oeste e pelo continente africano a 
leste. Possui ampla comunicação com o Ártico e a 
Antártida.

a. SQUARE Oceano Glacial.
b. SQUARE Oceano Ártico.
c. SQUARE Oceano Índico.
d. SQUARE Oceano Pacífico.
e. Check-square Oceano Atlântico.

7. Assinale a alternativa que indica corretamente 
organização que surgiu em 1995, com o acordo de 
Marrakech, em substituição ao Acordo Geral de Tarifas 
e Comércio (GATT).

a. SQUARE Associação das Nações (AN).
b. SQUARE Tratado do Atlântico Norte (TN).
c. SQUARE Organização das Nações Unidas (ONU).
d. Check-square Organização Mundial do Comércio (OMC).
e. SQUARE Organização do Tratado do Atlântico Norte 

(OTAN).

8. Esta capital nordestina já foi eleita a capital mais 
verde do mundo, ficando atrás apenas de Paris. A 
cidade apresenta o melhor Índice de Desenvolvi-
mento Humano (IDH) do Estado, e tem aproximada-
mente 900 mil habitantes. Indique-a:

a. Check-square João Pessoa.
b. SQUARE Fortaleza.
c. SQUARE São Luís.
d. SQUARE Rio Branco.
e. SQUARE Campo Grande.

9. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Limita ao sul pela Venezuela.
b. SQUARE É o terceiro país do mundo em população.
c. SQUARE Faz fronteira com o Chile e com o Equador.
d. SQUARE É o menor país da América do Sul e o terceiro 

em população.
e. Check-square O Brasil é o sexto maior país em população e o 

quinto maior do mundo em área territorial.

10. Sobre o Estado de Santa Catarina, é correto 
afirmar:

a. SQUARE O Estado faz fronteira a oeste com o Oceano 
Atlântico e é o maior Estado do Sul do Brasil.

b. SQUARE O Estado faz fronteira com a Argentina a leste e 
possui 1.000 quilômetros de praias.

c. Check-square É o menor Estado do Sul do Brasil, possui vege-
tação variada e tem 295 municípios.

d. SQUARE Com pouca diversidade geográfica, possui um 
território de 150 mil quilômetros quadrados.

e. SQUARE Possui vegetação pouco variada e conta hoje 
com 350 municípios.

Noções de Informática 5 questões

11. Ao utilizar o MS Word do Office 365 em portu-
guês, em um documento que contém cinco páginas, 
necessita-se que somente a primeira e a última página 
estejam em modo paisagem, enquanto as páginas 2, 3 
e 4 estejam em modo retrato.

Para isso, deve-se empregar ao menos:

a. SQUARE Uma quebra de seção.
b. Check-square Duas quebras de seção.
c. SQUARE Três quebras de seção.
d. SQUARE Cinco quebras de seção.
e. SQUARE Três quebras de página.
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Conhecimentos Específicos 20 questões

16. Uma entrevista psicológica pode acontecer no 
contexto organizacional, pois na empresa o psicológo 
pode ser demandado a realizar essa tarefa.

Em relação a esse contexto, é correto afirmar:

a. SQUARE As entrevistas na área do trabalho nunca pos-
suem objetivos explícitos.

b. Check-square o psicólogo deve buscar resultados que se 
dirijam à promoção da saúde do trabalhador. 
Aspectos físicos e psicológicos precisam ser 
preservados e protegidos.

c. SQUARE A prioridade não é a relação do indivíduo com 
o seu trabaho, pois o homem não é conside-
rado como um ser inteiro.

d. SQUARE Em uma empresa há somente um tipo de 
entrevista psicológica possível, a entrevista de 
desligamento.

e. SQUARE A entrevista de desligamento ocorre somente 
quando o psicológo pretende auxiliar a empresa 
no recrutamento de novos colaboradores.

17. Segundo Tatagiba & Filártiga (2008) a dinâmica de 
grupo pode ser abrodada como um processo ou utili-
zada como técnica-instrumento.

É correto afirmar, segundo as mesmas autoras:

1. Trabalho de grupo e dinâmica de grupo 
podem ser considerados sinônimos.

2. A técnica de dinâmica de grupo deve favore-
cer o movimento do grupo, facilitando a sua 
dinâmica.

3. A dinâmica de grupo auxilia no diagnóstico de 
necessidade grupais.

4. O facilitador não deve operar com o que 
emerge nas interações do processo do grupo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
c. SQUARE É correta apenas a afirmativa 4.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

12. Qual recurso ou funcionalidade do MS Word do 
Office 365 em português possibilita ao usuário ver 
uma lista dos objetos em um documento, de modo 
que fique mais fácil selecionar objetos, alterar sua 
ordem ou visibilidade?

a. SQUARE Painel de Objetos
b. Check-square Painel de Seleção
c. SQUARE Gerenciar Objetos
d. SQUARE Gerenciar Elementos
e. SQUARE Formatação do Documento

13. Qual(is) tecla(s) deve(m) ser utilizada(s) no 
MS Excel do Office 365 em português de modo que o 
aplicativo invoque a função SOMA?

a. SQUARE =
b. Check-square Alt + =
c. SQUARE Alt + seta para a direita
d. SQUARE Ctrl + =
e. SQUARE Ctrl + seta para a direita

14. Qual o nome do recurso do MS Excel do Office 
365 em português que detecta quando o usuário 
digita um padrão consistente e oferece sugestões 
para preencher as células subsequentes?

a. SQUARE Autocompletar
b. SQUARE Completar Automaticamente
c. SQUARE Preenchimento Automático
d. Check-square Preenchimento Relâmpago
e. SQUARE Preenchimento Rápido

15. Qual o nome da função do MS Excel do Office 
365 em português retorna o último caractere, ou últi-
mos caracteres, de uma cadeia de texto, com base no 
número de caracteres especificado pelo usuário?

a. Check-square DIREITA
b. SQUARE ESQUERDA
c. SQUARE SUBSTRING
d. SQUARE TEXTO.EXTRAÍR
e. SQUARE TEXTO.SUBSTR
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18. A entrevista psicológica, quanto a sua estrutura, 
pode ser compreendida como aberta, estruturada ou 
semiestruturada.

Relacione as colunas abaixo em relação ao assunto.

Coluna 1 Estrutura

1. Estruturada
2. Aberta
3. Semiestruturada

Coluna 2 Descrição

( ) Também chamada de Informal, não há direcio-
namento quanto às repostas. O entrevistador 
intervém a partir daquilo que o entrevistado 
fala.

( ) Conhecida como formal, possui questiona-
mentos preestabelecidos. Os dados obtidos 
podem ser considerados com maior precisão 
para fins de análise.

( ) Contém algumas perguntas preestabelecidas, 
como dados da pessoa entrevistada, e a partir 
delas se dará o direcionamento da entrevista.

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

a. SQUARE 1 • 2 • 3
b. SQUARE 1 • 3 • 2
c. Check-square 2 • 1 • 3
d. SQUARE 3 • 1 • 2
e. SQUARE 3 • 2 • 1

19. Analise as afirmativas abaixo quanto à entrevista 
clínica.

1. Tem grande diversidade de tipos, de acordo 
com o que se propõe, podendo variar entre 
triagem, anamnese, diagóstica, entre outros.

2. Podem ser realizadas em consultórios e unida-
des básicas de saúde, por exemplo.

3. Nos hospitais, podem acontecer nos leitos e 
nos blocos cirúrgicos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

20. Analise as afirmativas abaixo a respeito da teoria 
de Will Schutz sobre o desenvolvimento grupal.

1. No desenvolvimento grupal existem três fases 
de necessidades interpessoais que são: a 
inclusão, o controle e a abertura.

2. Para o teórico, apesar de descritas as fases de 
necessidades, nem todos os grupos passam 
por elas.

3. Os ciclos de fases repete-se várias vezes 
durante a vida de um grupo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
c. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

21. Uma das modalidades de psicoterapia é a psicote-
rapia em grupo.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. O interesse por essa modalidade aparece 
na década de 1940, com a Segunda Guerra 
Mundial.

2. O grupo pode oportunizar a interação entre 
o terapeuta e o paciente e entre os demais 
integrantes.

3. O próprio grupo pode funcionar como fator 
de mudança.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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22. São considerados fatores terapêuticos do grupo:

1. Instalação da esperança
2. Aprendizagem interpessoal – input
3. Desidentificação
4. Desorientação

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

23. Analise as afirmativas abaixo a respeito da 
neuropsicologia.

1. Um dos atos de inauguração da neuropisoco-
logia como disciplina é o trabalho de Pierre 
Paul Brocca indicando a localização de uma 
área cerebral destinada à fala.

2. Jean Piaget está entre os seus fundadores e 
principais expoentes teóricos.

3. Entre os precurssores da neuropsicologia está 
Alexander Rumanovich Luria, cujas ideias de 
sua abordagem consideram que os vínculos 
funcionais entre as regiões cerebrais cons-
troem-se a partir da história.

4. Estudos de neurosciências não se aplicam ou 
se relacionam com a neuropsicologia.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 4.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

24. Analise as afirmativas abaixo a respeito da avalia-
ção neuropsicológica.

1. Pode ser entendida como um método de 
examinação do encéfalo por meio do produto 
no comportamento.

2. Pode ser dar através do estudo do comporta-
mento com entrevistas e testes normatizados.

3. Pode se basear em duas perspectivas: a idio-
gráfica e a nomotética.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
c. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

25. Quando pensamos a respeito da psicomotrici-
dade, podemos compreender o movimento como 
forma de comportamento.

A partir dessa perspectiva, identifique a alternativa 
correta com base na literatura atual.

a. SQUARE O movimento humano nunca é situado, isto é, 
a relação entre a situação e a ação não existe.

b. Check-square Para que o indivíduo se ajuste ao meio, ele 
necessita compreender a situação, por meio da 
tomada de consciência, a partir de uma reepre-
sentação mental.

c. SQUARE A maturação do indivíduo está subordinada ao 
biológico, independendo do contexto histórico 
e cultural, na perspectiva sociológica.

d. SQUARE A linguagem, enquanto movimento, é um pro-
cesso inferior da comunicabilidade.

e. SQUARE O movimento e a situação se correlacionam 
por meio de uma relação inconsciente, ilogica 
e desorientada no desenvolvimento normal do 
indivíduo.
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26. Compreendendo a evolução da motricidade a 
partir da perspectiva dos estados identificados por 
Wallon, relacione as colunas abaixo:

Coluna 1 Estado

1. Impulsivo
2. Tônico-emocional
3. Sensório-motor

Coluna 2 Descrição

( ) Aos poucos a intervenção do sistema nervoso 
vai ocorrendo, por meio de um afinamento 
tônico, já que as primeiras atividades motoras 
infantis são consideradas aneurais e miológicas.

( ) A ação está ligada à sensibilidade reestrutu-
rando o processo histórico e caracterizando a 
evolução mental do ser humano.

( ) Com caráter mais subjetivo, após o domínio 
afetivo pela subjetividade da criança. Percep-
ções mais finas, mais precisas e mais discrimi-
nativas estão presentes.

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

a. Check-square 1 • 2 • 3
b. SQUARE 1 • 3 • 2
c. SQUARE 2 • 3 • 1
d. SQUARE 3 • 1 • 2
e. SQUARE 3 • 2 • 1

27. Segundo Carvalho (2019), as escolas inclusivas 
são escolas para todos, implicando um sistema educa-
cional que reconheça e atenda às diferenças inividuais.

Para que elas se estabeleçam, é necessáro pensar em:

1. Adapatações curriculares proporcionando 
iguais oportunidades.

2. Valorização dos docentes.
3. Aperfeiçoamento dos professores.
4. Trabalho em equipe.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

28. A teoria de Piaget divide o desenvolvimento 
humano em quatro períodos que ocorrem de acordo 
com o aparecimento de novas qualidades do pensa-
mento, segundo Bock, Furtado & Teixeira (2018). Para 
os autores, um desses períodos refere-se à capacidade 
de, no nível do pensamento, a criança conseguir for-
mar o conceito de número e trabalhar com ideias sob 
dois pontos de vista simultaneamente.

A esse período, Piaget nomeou de:

a. SQUARE Latência.
b. SQUARE Sensório-motor.
c. Check-square Operações concretas.
d. SQUARE Operações formais.
e. SQUARE Pré-operatório.

29. Acerca da compreensão do desenvolvimento 
infantil segundo Vigotski, é correto afirmar:

a. SQUARE Os processos interpsíquicos são aqueles em 
que a interação da criança com o adulto não 
necessita acontecer.

b. Check-square Os processos psicológicos mais complexos se 
formam a partir da mediação dos adultos, pas-
sando de interpsíquicos a intrapsíquicos.

c. SQUARE A respeito da fala, o autor considera que nunca 
os aspectos motores e verbais se relacionam ou 
se misturam.

d. SQUARE As interações não fazem parte do desenvolvi-
mento; As ações do sujeito não tem significado 
partilhado.

e. SQUARE Para Vigotski, o plano interno é a pura reprodu-
ção do externo, por meio do processo de inter-
nalização sem transformações.

30. Segundo os Critérios Diagnósticos do DSM – 5, um 
padrão difuso de inibição social, sentimentos de inade-
quação e hipersensibilidade à avaliação negativa que 
surge no início da vida adulta e está presente em vários 
contextos caracteriza o Transtorno de Personalidade:

a. Check-square Evitativa.
b. SQUARE Borderline.
c. SQUARE Antissocial.
d. SQUARE Dependente.
e. SQUARE Obssessiva-compulsiva.
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33. A partir de Rappaport, Fiori & Davis (2019), com-
preende-se a libido como uma energia voltada para 
a obtenção de prazer, caracterizando, através da sua 
organização em torno de zonas erógenas definidas, as 
fases do desenvolvimento humano.

Relacione as colunas abaixo de forma a identificar 
cada fase do desenvolvimento para a psicanálise, 
segundo os autores citados.

Coluna 1 Fases

1. Fase oral
2. Fase anal
3. Fase fálica
4. Fase genital

Coluna 2 Descrição

( ) A erotização, por volta dos 3 anos de idade, 
passa a dirigir-se para os genitais, desenvol-
vendo o interesse da criança por eles e pelas 
diferenças sexuais entre meninos e meninas.

( ) Nesse período a libido está organizada ao 
redor da zona oral, sendo a boca a estrutura 
sensorial mais desenvolvida para a obtenção 
do equilíbrio homeostático.

( ) Essa fase organiza-se no segundo ano de vida. 
A fantasia básica liga-se ao valor simbólico das 
fezes.

( ) Fase do pleno desenvolvimento adulto nor-
mal, quando este é capaz de amar no sentido 
genital amplo.

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

a. SQUARE 1 • 2 • 3 • 4
b. SQUARE 2 • 1 • 3 • 4
c. SQUARE 2 • 4 • 1 • 3
d. Check-square 3 • 1 • 2 • 4
e. SQUARE 3 • 1 • 4 • 2

31. Conforme Perrenoud (2000), uma das compe-
tências para ensinar seria a administração da própria 
formação contínua, que se justificaria por:

1. Exercer a prática pedagógica em contextos 
sempre iguais.

2. Praticar o ofício diante de públicos que 
mudam constantemente.

3. Referir-se a programas pedagógicos 
repensados.

4. Atuar em condições de trabalho em evolução.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

32. Ainda conforme Perrenoud (2000), saber adminis-
trar a própria formação contínua, hoje, é administrar 
bem mais do que saber escolher com discernimento 
entre diversos cursos em um catálogo.

Para o autor, os componentes principais dessa compe-
tência são:

1. Saber explicitar as próprias práticas.
2. Estabelecer seu prórpio programa pessoal de 

formação contínua.
3. Pensar num projeto de formação comum com 

os colegas.
4. Participar da formação dos colegas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

34. A Lei 10.216 de 6 de abril de 2001 estabelece a 
Política Nacional de Saúde Mental, dispondo sobre 
a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 
transtornos mentais e redirecionando o modelo assis-
tencial em saúde mental.

A respeito dessa Lei, esta assegura que:

a. Check-square Os direitos e a proteção das pessoas acometi-
das de transtorno mental são assegurados sem 
quaquer forma de discriminação.

b. SQUARE Não é responsabilidade do Estado o desenvol-
vimento da política de saúde mental, a assis-
tência e a promoção de ações de saúde aos 
portadores de transtornos mentais.

c. SQUARE A internação será priorizada e sempre indicada, 
até mesmo quando os recursos extra-hospitala-
res se mostrarem suficientes.

d. SQUARE O tratamento não visará a reinserção social do 
paciente em seu meio.

e. SQUARE Somente a internação involuntária necessitará 
de autorização por médico devidamente regis-
trado no Conselho Regional de Medicina.

35. Segundo Brígido (2015), por meio da entrevista 
psicológica, o psicológo faz o seu diagnóstico e plano 
de trabalho.

Sobre a entrevista psicológica, é correto afirmar:

1. A entrevista se limita ao contato entre duas 
pessoas apenas.

2. O técnico que conduz a entrevista não neces-
sita se preocupar com o seu objetivo.

3. A entrevista acontece em um campo determi-
nado no qual a personalidade dos envolvidos 
está presente.

4. A entrevista pode ser considerada um método 
de investigação.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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