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CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

  
 

➢ AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS. 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 
contaminação e disseminação do COVID-19. 

✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita 
de material transparente. 

✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 
✓ Verifique se: 

• No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno 
de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de 
responsabilidade do candidato a conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de 
prova.  

• Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas de 1 à 20. Caso 
contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de 
impressão e/ou total de questões. 

✓ Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 
✓ Para cada questão existe apenas uma resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 
✓ Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão Resposta: 
✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.  
✓ É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 
✓ A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão Resposta. 
✓ A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas. 
✓ Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação 

das provas. 
✓ Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

Boa prova! 

________________________________________________________________________________ 
Rascunho do gabarito: 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01

"Trata-se         de         uma         síndrome         mental         séria         e         que         deve
ser         tratada         para         que,         por         exemplo,         não         se         transforme
em         crises         de         pânico".
(Por:         Dr.         Rui         Brandão.         Médico.         Ele         é         Co-fundador         do
Zenklub.         Plataforma         de         saúde         emocional         e
desenvolvimento         pessoal         que         oferece         conteúdos,
profissionais         e         ferramentas         especializadas         para         mais
de         1.5         milhões         de         pessoas         no         Brasil.)

O         enunciado         apresenta         elementos         que         caracterizam:

(A) Transtorno         de         ansiedade.
(B) Retraimento.
(C) Esquiva         Física.
(D) Agressividade.

Questão 02

Aprendizagem         é         toda         mudança         de         comportamento
em         resposta         a         experiências         anteriores         porque
envolve         o         sujeito         como         um         todo,         considerando         todos
os         seus         aspectos,         sendo         eles         psicológicos,         biológicos
e         sociais.         Se         algum         desses         aspectos         estiver         em
desequilíbrio         haverá         a         dificuldade         de         aprendizagem.

Sobre         o         conteúdo         enunciado,         marque         a         alternativa
CORRETA.

(A) Todas         as         alternativas         estão         corretas.
(B) Ainda         respeitando         a         visão         piagetiana,         deve-se

ressaltar         que         a         motivação         intrínseca         é         mais
importante         porque         o         sujeito         tem         que         estar
interessado         em         aprender,         sendo         que         a         junção
"intrínseca         e         extrínseca"         formam         importantes
aliados         para         a         melhor         aprendizagem         do         sujeito.

(C) Na         óptica         de         Piaget         (1973),         a         aprendizagem         só         se
dá         com         a         desordem         e         ordem         daquilo         que         já         existe
dentro         de         cada         sujeito.

(D) De         acordo         com         Piaget,         é         necessário         obter         contato
com         o         difícil,         com         o         incomodo         para         desestruturar         o
já         existente         e         em         seguida         estruturá-lo         novamente,
com         a         pesquisa         e         também         motivações         tanto
intrínseca         como         extrínseca         para         obter         a
aprendizagem.

Questão 03

Lacan         ofereceu         uma         alternativa         aos         termos         de         Freud,
utilizando         outros         termos,         um         outro         vocabulário,         até

pelo         emprego         que         fazemos         de         termos         como         o
Sujeito,         o         outro         com         letra         maiúscula,         assim         como
também         outros         aspectos         de         grafia         de         termos         que         não
pertencem         à         linguagem         de         Freud.         Assim         sendo,         a
prevalência         dada         durante         certo         tempo         por         Lacan         à
função         da         palavra         e         ao         campo         da         linguagem,         cujas
referências         em         Freud         são         -         é         o         mínimo         que         se         pode
dizer         -         menos         numerosas,         menos         insistentes         do         que
em         Lacan.         E,         portanto,         houve         tempo         em         que         Lacan
pareceu         substituir         à         obra         de         Freud         uma         outra         lógica.
(...)         -         (Adaptado)
(http://www.psicanaliselacaniana.com/estudos
/serlacaniano.html)

Marque         a         alternativa         que         representa         a         visão         de
Lacan:

(A) Ele         defendia         que         o         inconsciente         é         um         importante
aspecto         da         personalidade.         Trazer         o         que         é
inconsciente         para         o         consciente         é         uma         terapia
essencial         para         distúrbios         neuróticos.

(B) "Para         ele,         a         Psicanálise         rompe         com         a         visão
tradicional         da         Psicossomática         como         receptáculo
dos         restos         incompreendidos         pela         medicina".

(C) "Ele         tratava         de         seus         pacientes         neuróticos,         buscava
insights         sobre         a         personalidade         humana.         Ele
também         se         baseava         na         auto-observação         e         em
teorias         biológicas         de         sua         época.

(D) Este         teórico         acreditava         que         as         pessoas         são
conscientes         de         apenas         uma         pequena         parte         de         sua
vida         mental".

Questão 04

Fobia         é         um         tipo         de         perturbação         da         ansiedade
caracterizado         por         medo         ou         aversão         persistente         a         um
objeto         ou         uma         situação.         As         fobias         geralmente
causam         o         aparecimento         súbito         de         medo         e         estão
presentes         por         mais         de         seis         meses.

Sobre         "FOBIA",         marque         a         afirmação         INCORRETA.

(A) Há         certas         específicas         incomuns,         como         a
amaxofobia         que         consiste         no         medo         de         estar         em         um
veículo         em         movimento;         a         barofobia         que         consiste
no         medo         da         gravidade;         a         geliofobia         que         consiste
no         medo         de         risadas;         e         a         gnomofobia         que         consiste
no         medo         de         gnomos         de         jardim.

(B) A         fobia         moderada         está         incluída         na         classificação         de
distúrbio         severo         de         ansiedade.

(C) Os         fóbicos         sabem         que         sua         ansiedade         é
desproporcional         à         causa         dela.
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(D) Glossofobia         é         o         termo         usado         para         designar         o
medo         irracional         de         falar         em         público.

Questão 05

Se         nos         detivermos         um         momento         diante         de         uma
criança         que         está         resolvendo         um         problema         ou
realizando         uma         tarefa         de         evocação         e         refletirmos
sobre         os         processos         de         conhecimento         ali         implícitos,
comprovaremos         que         esses         processos         podem         ser
analisados         a         partir         de         um         ponto         de         vista         duplo:         o
primeiro,         a         partir         da         perspectiva         do         observador
externo,         ou         seja,         levando         em         consideração         os
indícios         desses         processos         intelectuais         que         se
manifestam         na         conduta;         o         segundo,         a         partir         da
perspectiva         do         próprio         indivíduo         que         realiza         a         tarefa,
já         que         é         capaz         de         observar         seus         próprios         processos
ou         de         refletir         sobre         eles.
(COLL,         César;         PALACIOS,         Jesus;         MARCHESI,
Álvaro.         Desenvolvimento         Psicológico         e         Educação         -
Psicologia         Evolutiva.         Artes         Médica.         Porto         Alegre.
1995.         Cap.         15.         p.214.)
O         segundo         tipo         registrado         no         enunciado         recebe         o
nome         de:

(A) Meta-prospecção.
(B) Meta-memória.
(C) Meta-observação.
(D) Meta-cognição.

Questão 06

Se         "trabalho"         e,         por         conseguinte,         o         "desemprego",
resistem,         esvaziados         do         sentido,         que         parecem
veicular,         é         porque         pelo         seu         caráter         sagrado,
intimidante,         eles         servem         para         preservar         um         resto         de
organização         certamente         caduca,         mas         suscetível         de
salvaguardar,         por         algum         tempo         a         "coesão         social".
(FORRESTER,         Viviane.         1997.         O         horror         econômico.
São         Paulo:         UNESP.         p.         20)
O         enunciado         permite         dizer         que         a         autora,
categoricamente,         enuncia         que         a         insistência         na
centralidade         do         trabalho         está         vinculada         a         um         medo
de:_______________________.
Marque         a         alternativa         com         dados         corretos         para
completar         a         lacuna         do         enunciado.

(A) imaginar         a         sociedade         sob         outra         forma         de
organização.

(B) conviver         com         as         diferenças         das         personalidades
num         ambiente         de         trabalho.

(C) ser         rejeitado         no         mercado         de         trabalho         tão
competitivo.

(D) ingressar         no         mundo         do         trabalho.

Questão 07

Os         testes         psicológicos         (psicométricos         ou         projetivos)
refinam         a         capacidade         do         profissional         de         captar         e
compreender         os         indivíduos,         os         grupos         e         os
fenômenos         psicológicos.         (Urbina,         2007.         Werlang         et
al.         2010).
Contudo,         para         que         os         resultados         alcançados         sejam
válidos,         além         de         seguir         à         risca         as         instruções         e         o
sistema         de         levantamento         do         instrumento,         é
fundamental         garantir:

(A) Certificar-se         do         estado         físico         e         psicológico         do
examinado.

(B) Todas         as         alternativas         estão         corretas.
(C) Condições         básicas         do         ambiente         físico.
(D) Gerenciar         o         contexto         clínico         em         que         será

desenvolvida         a         avaliação.

Questão 08

Dinâmica         de         grupo         é         uma         forma         de         estudo         de         grupos,
podendo-se         usar         a         expressão         como         termo         geral         para
processos         de         grupo.         Em         Psicologia         e         Filosofia,         um
grupo         é         formado,         constituído         de         duas         ou         mais
pessoas         mutuamente         conectadas         por         se
relacionarem         socialmente.

Sobre         o         enunciado,         assinale         a         afirmação
INCORRETA.

(A) Como         resultado         da         interação         e         influência         mútua,
os         grupos         desenvolvem         vários         processos
dinâmicos         que         os         separam         de         um         conjunto
aleatório         de         indivíduos.

(B) Os         grupos         podem         ser         classificados         como
agregados,         primários,         secundários         de         categoria.

(C) O         campo         da         dinâmica         de         grupo         preocupa-se
primordial         e         fundamentalmente         com         o
comportamento         de         grupos         grandes         e         seletos
trocarem         muitas         experiências.

(D) Os         processos         dinâmicos         incluem         normas,         papéis
sociais,         relações,         desenvolvimento,         necessidade
de         pertencer,         de         fazer         parte,         influência         social         e
feitos         sobre         o         comportamento.

Questão 09

A         Neurose         é         inteiramente         uma         manobra         encobridora.
Por         trás         da         doença,         está         a         tentativa         patológica         e
ambiciosa         de         o         paciente         ver         a         si         mesmo         como         algo
extraordinário.         Os         sintomas         são         um         monte         de         lixo         no
qual         o         paciente         se         esconde.         A         superioridade         fictícia
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do         paciente         data         da         época         em         que         ele         foi         mimado.
Enquanto         vemos         claramente         o         que         ele         faz,         ele,         sem
perceber,         está         ocupado         em         erigir         seus         obstáculos;
como         um         criminoso         empedernido,         ele         está         tentando
assegurar         um         álibi         ...         Sempre         termina         em         'o         que         eu
não         teria         realizado         se         não         tivesse         sido         impedido
pelos         sintomas'.         A         nossa         tarefa         é         tornar         conceitual         o
que         nele         estava         não-conceitualizado.
(Ansbacher         e         Ansbacher,         1964,         p.198-199)         -         (In.
Teorias         da         Personalidade.         Cap.4.         p.125.)

Analise         os         textos:
1."A         autovalorização         da         pessoa         é         determinada         pela
quantidade         de         reconhecimento         público         recebido".
2."As         pessoas         com         essa         necessidade         têm         um         quadro
inflado         de         si         mesmas         e         querem         ser         admiradas         nessa
base,         e         não         por         aquilo         que         realmente         são".

De         acordo         com         as         informações         textuais,         marque         a
alternativa         que         identifica         CORRETA         e
respectivamente         as         necessidade         dos         textos
analisados.

(A) Necessidade         Neurótica         de         Admiração         Pessoal;
Necessidade         Neurótica         de         Autossuficiência         e
Independência.

(B) Necessidade         Neurótica         de         Afeição         e         Aprovação;
Necessidade         Neurótica         de         Poder.

(C) Necessidade         Neurótica         de         Explorar         os         outros;
Necessidade         Neurótica         de         Prestígio.

(D) Necessidade         Neurótica         de         Prestígio;         Necessidade
Neurótica         de         Admiração         Pessoal.

Questão 10

A         Psicologia         Jurídica         ultrapassa         a         atuação         do
Psicólogo         Jurídico         nos         tribunais,         porque         as         atividades
deste         profissional         envolvem         os         campos         da         Psicologia
Penitenciária,         Psicologia         Policial,         Psicologia         da
Delinquência         e         Psicologia         do         Menor         e         da         Família.
Analise         as         assertivas         com         V         (verdadeiro)         ou         F         (falso).

(__)No         curso         do         tempo,         a         prática         de         interface         entre         a
Psicologia         e         a         Jurisprudência         foi         sendo         legitimada,         no
entanto,         aquela         prevaleceu         sobre         esta.
(__)Os         Psicólogos,         tanto         quanto         os         profissionais         do
Direito         (juristas),         devem         emitir         seus         pareceres,         sem
interferência         de         um         sobre         o         outro,         mas         tanto         as
análises         quanto         os         relatórios         podem         não         ser
acatados.
(__)Tanto         a         Psicologia         quanto         o         Direito         têm         a         ação
humana         como         objeto         de         conduta.
(__)Numa         análise         mais         simples,         pode-se         dizer         que         a

Psicologia         Jurídica         é         a         interseção,         ou         interação,         entre
as         duas         áreas.

Após         análise,         marque         a         alternativa         que         contém         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima.

(A) F,         V,         V,         V.
(B) V,         V,         V,         V.
(C) V,         V,         F,         F.
(D) F,         V,         F,         V.

Questão 11

Uma         das         razões         para         distinguir         causas         "físicas"         e
"psicológicas"         no         comportamento         desajustado         é         a
natureza         mista         de         sintomas         e         causas.         Os         chamados
problemas         emocionais         geralmente         incorporam         pelo
menos         alguns         sintomas         físicos.         Do         mesmo         modo,
sintomas         psicológicos         frequentemente         acompanham
distúrbios         físicos.         Desta         forma,         alguns         problemas
médicos         começam         com         manifestações
comportamentais         e         a         causa         orgânica         só         pode         ser
diagnosticada         precisamente         bem         mais         tarde.         (...)         De
acordo         com         Page         (1975),         os         clínicos         (que         tratam         do
comportamento         desajustado)         usam         critérios         práticos
(e         que         se         superpõem)         para         identificar         este         tipo         de
comportamento.         (...)
Analise         as         enunciações         seguintes:

I."Capacidades         intelectuais         como:         raciocinar,
perceber,         atentar,         julgar,         lembrar         ou         comunicar         -         são
severamente         afetadas".
II."A         conduta         desvia-se         muito         dos         padrões         sociais
aceitáveis".

Os         elementos         apresentados         nas         enunciações,
identifica,         respectivamente:

(A) Comportamento         social         deficiente;         Funcionamento
cognitivo         deficiente.

(B) Autocontrole         deficiente;         Sofrimento.
(C) Sofrimento;         Funcionamento         cognitivo         deficiente.
(D) Funcionamento          cognitivo          deficiente;

Comportamento         social         deficiente.

Questão 12

Existe         uma         relação         íntima         entre         crises         de         ansiedade
e         os         ataques         de         pânico,         mas         é         importante         saber
diferenciá-los,         evitando-se,         assim,         confusão         dos
sentimentos         de         quem         sofre         da         "crise         de         pânico".
Analise         os         sintomas         seguintes:
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I.Taquicardia         e         palpitação         e         falta         de         ar.
II.Suores,         calafrios,         tremores         e         formigamentos.
III.Náuseas         e         dores         abdominais         e         sensação         de
desmaio.
IV.Medo         de         perder         o         controle         e         medo         de         morrer.
V.Agressividade         e         enfrentamento         de         qualquer
problema.
VI.Regressão         e         negação         da         realidade.

Estão         coerentes         com         os         sintomas         da         "Síndrome         do
pânico",         APENAS:

(A) II,         IV         e         VI         apenas.
(B) I,         III,         V         e         VI         apenas.
(C) I,         II,         III         e         IV         apenas.
(D) I,         II,         IV         e         V         apenas.

Questão 13

Psicose         é         uma         estrutura         da         personalidade         que
prejudica         a         percepção         e         o         pensamento         da         pessoa,
afetando         sua         capacidade         de         julgamento.
Diferentemente         do         neurótico,         o         psicótico         não
reconhece         as         regras         ou         mesmo         que         as         reconheça         se
sente         indiferente         a         elas,         nem         respeita         as         normas
estabelecidas.         Perversão         é         diferente         da         neurose         e         da
psicose,         distinguindo-se         de         ambos         como         modo         de
funcionamento         e         organização         defensiva         do         aparelho
psíquico.         O         termo         é         muito         usado         com         o         sentido
específico         de         perversão         sexual,         ou         desvio         sexual.
(DUNKER,         Christian.         A         perversão         nossa         de         cada         dia.
In:         Revista         Cult,         Ano         13,         nº.         144,         dossiê         Perversão,         p.
42/6-)

Sobre         "Perversão",         marque         a         alternativa
INCORRETA.

(A) Na         situação         de         perversão,         os         conceitos         de
normalidade         e         anormalidade,         por         diversas         e
variadas         circunstâncias         podem         assumir         sentidos
diferentes         no         tempo         e         no         espaço.

(B) A         nomenclatura         "perversão"         é         usada         para         designar
o         desvio         de         um         indivíduo         ou         grupo         de         quaisquer
que         sejam         os         comportamentos         humanos
considerados         anormais         e/ou         ortodoxos         para         um
determinado         grupo         social.

(C) Perversão         corresponde         ao         ato         ou         efeito         de
tornar-se         perverso,         de         corromper.

(D) O         portador         de         perversão         busca         corrigir         os         erros
sem         resposta         positiva.

Questão 14

Psicodiagnóstico         é         um         processo         científico,         limitado         no
tempo,         que         utiliza         métodos         e         técnicas         psicológicas
(input),         a         nível         individual         ou         não,         entendendo,         à         luz
de         princípios         teóricos,         os         problemas,         identificando         o
caso         e         prevendo         seu         curso         possível,         para         comunicar
resultados         (output).         (...)         (CUNHA,         Jurema         Alcides         et
al.         Psicodiagnóstico.         Artes         Médicas.         1989.2ª         ed.
Porto         Alegre.         p.9-11.).
Analise         o         que         se         enuncia         a         seguir:
"Investiga         a         natureza         de         irregularidades         ou
inconsistências         no         quadro         sintomático         ou         em
resultados         de         testes,         para         estabelecer         distinções
entre         níveis         de         funcionamento,         quadros
psicopatológicos         (especialmente,         patologias
subjacentes),         tipo         de         emergência,         etc.         A         tendência
clínica         atual         é         a         de         colocar         uma         ênfase         especial
neste         tipo         de         diagnóstico".
(CUNHA,         Jurema         Alcides         et         al.         Psicodiagnóstico.
Artes         Médicas.         1989.2ª         ed.         Porto         Alegre.         p.9-11.).
O         enunciado         apresenta         elementos         que         identificam         o
"Diagnóstico":

(A) Forense.
(B) Preventivo.
(C) Nosológico.
(D) Diferencial.

Língua Portuguesa

TEXTO 01
O texto abaixo servirá de base para responder as
questões de 15 a 17.

A         LEITURA         E         SUAS         INCRÍVEIS         POSSIBILIDADES

(1º§)         O         hábito         da         leitura         cria         infinitas         possibilidades,
não         apenas         para         o         mundo         perceptível,         como         também
para         o         deleite.         Já         se         sabe         das         múltiplas         vantagens
que         têm         os         bons         leitores,         quando         selecionam         seus
bons         títulos         bibliográficos.         Desta         forma,         é         possível
conhecer         tudo         o         que         se         deseja         por         meio         da         leitura
com         seus         implícitos,         pressupostos         e         subentendidos,
além         das         analogias         que         ela         propicia.
(2º§)         Não         se         deve         esquecer         de         que         muitos         seres
humanos         iniciaram         uma         nova         era         na         sua         vida         a         partir
da         leitura         de         um         livro.         Isto         tem         enorme         valor         sempre,
servindo         de         exemplo         para         muitas         pessoas.         Todos
sabemos         disto!
(3º§)         Mas,         ressalta-se         que,         no         momento         da         leitura,         a
palavra         se         configura         e         se         dispersa,         rompe         a
linearidade,         produz         resultados         indeterminados,
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imperceptíveis,         muitas         vezes.         Na         leitura,         a         atividade
mental         de         um         "EU",         como         trabalho         simbólico         é
fundamental         de         pura         dialoga,         além         de         polifonia.

Ideias extraídas de: (Bahktin,1981.p. 28); (Henry Thoreau) e (Valéria Thomazini) -

(Texto adaptado)

Questão 15

Julgue         as         assertivas         seguintes:

I.O         teor         discursivo         está         disposto         em         parágrafos
formados         por         períodos.
II.No         trecho:         "Já         se         sabe         das         múltiplas         vantagens         que
têm         os         bons         leitores"         -         temos         um         exemplo         de
próclise,         um         objeto         indireto         e         um         sujeito         posposto         ao
verbo         "têm".
III.Na         expressão:         "Mas,         ressalta-se         que"         -         temos         um
elemento         coesivo         conjuntivo         coordenativo         adversativo
e         uma         subordinativo         integrante.
IV.O         título         do         texto         exemplifica         oração         absoluta,
escrita         com         sujeito         simples.
V.O         trecho:         "Não         se         deve         esquecer         ..."         tem
equivalência         semântico-contextual         de         "Não         se
deveria         esquecer         ..."

Estão         CORRETAS,         Apenas:

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

Questão 16

Marque         a         alternativa         com         informação         INCORRETA.

(A) Na         série:         "hábito";         "bibliográficos";         "simbólicos"         -
temos:         substantivo         trissílabo         e         adjetivos
polissílabos,         todos         são         proparoxítonos.

(B) A         oração:         "O         hábito         da         leitura         cria         infinitas
possibilidades",         temos:         sujeito         simples,         predicado
no         pretérito         imperfeito         do         modo         indicativo         e         objeto
direto.

(C) O         verbo:         "esquecer"         tem         o         mesmo         sentido
semântico         de         "olvidar"         e         se         opõe         a         "lembrar".

(D) Na         oração         com         pontuação         exclamativa:         "Todos
sabemos         disto!"         -         temos         exemplo         de         silepse         de
gênero,         de         número         e         de         pessoa.

Questão 17

Julgue         as         enunciações         com         V(Verdadeiro)         ou
F(Falso).

(__)Contexto         é         a         relação         entre         o         texto         e         a         situação
em         que         ele         ocorre         dentro         do         texto.
(__)Texto         é         uma         manifestação         da         linguagem,         uma
mensagem         usada         para         transmitir         informação         de         um
autor         para         um         leitor,         representando         uma         tessitura,
entendendo-se         que         tudo         que         se         pode         interpretar         com
sentido         completo         constitui         um         texto.
(__)Discurso         é         toda         situação         que         envolve         a
comunicação         dentro         de         um         determinado         contexto         e
diz         respeito         a         quem         fala,         para         quem         se         fala         e         sobre         o
que         se         fala,         podendo-se         identificar         três         tipos         de
discurso:         direto;         indireto         e         indireto         livre.
(__)Polifonia         tem         como         principal         propriedade         a
diversidade         de         vozes         controversas         no         interior         de         um
texto.
(__)Vícios         de         linguagem         são         alterações         defeituosas
das         normas         da         língua         padrão,         provocadas         por
ignorância,         descuido         ou         descaso         por         parte         do         falante;
como         exemplo         de         vícios         de         linguagem         temos:
barbarismo,         arcaísmo,         neologismo,         solecismo,
ambiguidade,         cacófato,         eco         e         pleonasmo         vicioso         (do
tipo:         subir         pra         cima;         descer         pra         baixo).

Após         análise,         marque         a         alternativa         que         contém         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima:

(A) V,         F,         V,         F,         V.
(B) V,         V,         F,         F,         V.
(C) F,         V,         F,         V,         V.
(D) V,         V,         V,         V,         V.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

"Um         novo         carregamento         de         matéria-prima         -         o
chamado         IFA         (Insumo         Farmacêutico         Ativo)         -         estava
previsto         para         chegar         da         China         na         próxima         sexta-feira,
dia         9         de         abril,         mas         foi         postergado."
(https://www.cnnbrasil.com.br/saude)
No         trecho         da         reportagem,         citado         acima,
subentende-se         uma         preocupação         com         a         falta         da
substância         IFA.         Por         que         esta         preocupação         ganha
destaque         neste         momento?

PSICÓLOGO (1) 6



Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de São José do Cedro 

Edital de Processo Seletivo nº 03/2021  
 

 

(A) Porque         é         um         medicamento         importante         no
tratamento         da         covid.

(B) Porque         é         um         medicamento         usado         como
tratamento         preventivo         contra         a         covid.

(C) Porque         é         usado         na         fabricação         da         vacina         contra         o
coronavírus.

(D) Porque         é         usado         nos         respirados         hospitalares.

Questão 19

O         Senado         aprovou         no         dia         09/03/2021,         por         74         votos         a
0,         o         projeto         que         inclui         no         Código         Penal         o         crime         de
perseguição         -         que         consiste         em         seguir         alguém
reiteradamente         e         por         qualquer         meio,         ameaçando         a
integridade         física         ou         psicológica         da         vítima         ou
invadindo         sua         liberdade         ou         privacidade.         Este         crime
ficou         conhecido         como:

(A) Stalking.
(B) Abuso         de         privacidade.
(C) Hacker.
(D) Bullying.

Questão 20

A         fim         de         garantir         assistência         social         a         quem         precisar,         a
Lei         Orgânica         do         Município         de         São         José         do         Cedro
garante         a         prestação,         em         cooperação         com         o         Estado,         a
União,         a         Comunidade         e         na         medida         de         sua         receita,
objetivando:

I.A         proteção         à         família,         à         maternidade,         à         infância,         à
adolescência         e         à         velhice.
II.A         promoção         da         integração         no         mercado         de         trabalho.
III.A         habilitação         e         reabilitação         das         pessoas
portadoras         de         deficiência         e         a         promoção         de         sua
integração         à         vida         comunitária         mediante         a         criação         de
programas         de         treinamento         que         facilitem         o         acesso         ao
trabalho,         aos         bens         e         serviços         coletivos.
IV.O         fechamento         de         creches         para         o         atendimento         das
crianças         de         zero         a         seis         anos.

Analise         os         itens         acima         e         indique         o         que         NÃO         condiz
com         o         que         está         descrito         na         lei         citada.

(A) O         item         III.
(B) O         item         I.
(C) O         item         II.
(D) O         item         IV.
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