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PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 

 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem esse Concurso Público.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização 

de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata 

exclusão do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 4 (quatro) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, e D, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

PSICÓLOGO
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões. 

 

Sucesso no trabalho depende de ter os colegas certos 
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Um estudo publicado mês passado na revista Science Advances revelou um dos segredos 

para se construir um time de sucesso nas empresas: diversidade. Segundo a pesquisa, ter 

funcionários com habilidades complementares e diferentes aumenta o desempenho da equipe. 

Ao longo do tempo, os salários dos funcionários que integram essas equipes também aumentam 

mais do que a média de trabalhadores com habilidades semelhantes. 

“O valor do que uma pessoa sabe depende de com quem ela trabalha”, diz o resumo do 

estudo. “Ter colegas com as mesmas qualificações que as suas pode custar caro”. 

O estudo analisou toda a população de trabalhadores da Suécia – 9 milhões de pessoas 

– por 10 anos. 

Segundo os pesquisadores, isso explica por que pessoas com a mesma formação podem 

receber salários completamente diferentes. O valor não depende só das habilidades de cada um, 

e sim de com quem se trabalha. 

O artigo afirma que o conhecimento técnico e científico da humanidade superou a 

capacidade de um único indivíduo e, portanto, as pessoas precisam se unir para aplicar este 

conhecimento de forma prática. Os pesquisadores fazem uma comparação com um ecossistema 

na natureza: “a capacidade de sobrevivência de um organismo precisa sempre ser vista no 

contexto de suas relações com outros organismos no sistema”. 

“Muito das habilidades altamente especializadas que adquirimos hoje em dia seriam 

inúteis, ou pelo menos desprovidas de valor, se não fossem acompanhadas de outras pessoas 

se especializando em habilidades complementares”, escreveram. 

Como exemplo, os pesquisadores citam o caso de um médico anestesista: é um indivíduo 

extremamente especializado, mas que precisa de uma equipe de cirurgiões para que sua função 

seja útil. Os cirurgiões, por sua vez, também não podem trabalhar sem as habilidades do 

anestesista. 

O próprio estudo, no entanto, admite certas limitações. Na discussão, os pesquisadores 

afirmam que é necessário avaliar se esta relação existe em outros países além da Suécia. Eles 

também dizem que o estudo se limita apenas a habilidades formais comprovadas com diplomas, 

então não leva em conta outras habilidades que os trabalhadores possam ter adquirido de 

maneira informal. 

 
(Disponível em: https://epocanegocios.globo.com/ - texto adaptado especialmente para esta prova.) 

 

QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir: 

 

I. Os resultados do estudo apresentado são abrangentes e comprovados em mais de uma população. 

II. Segundo o estudo, equipes com habilidades diversificadas e complementares são mais eficientes. 

III. O salário de um indivíduo independe de seu local de trabalho, mas depende integralmente de sua 

qualificação. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://epocanegocios.globo.com/palavrachave/diversidade/
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QUESTÃO 02 – Considerando a construção e o objetivo do texto, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) O estudo levou em conta qualificação profissional e salários de funcionários, bem como seu 

desempenho para chegar às conclusões apresentadas. 

B) A ideia de um ecossistema é empregada como termo de comparação para explicar o funcionamento 

das habilidades de profissionais em uma organização. 

C) O artigo traz trechos do estudo mencionado bem como a opinião pessoal do autor em relação aos 

dados apresentados. 

D) O exemplo de cirurgiões e anestesistas serve como base para o argumento desenvolvido 

anteriormente em relação à importância da complementaridade de uma equipe. 

 

 

QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa que NÃO traz um trecho do estudo detalhado no texto 

empregando discurso direto. 

 

A) “O valor do que uma pessoa sabe depende de com quem ela trabalha” (l. 06). 

B) “pessoas com a mesma formação podem receber salários completamente diferentes” (l. 10-11). 

C) “a capacidade de sobrevivência de um organismo precisa sempre ser vista no contexto de suas 

relações com outros organismos no sistema” (l. 16-17). 

D) “Muito das habilidades altamente especializadas que adquirimos hoje em dia seriam inúteis”            

(l. 18-19). 

 

 

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa que poderia substituir a palavra “desprovidas” (l. 19) sem 

causar alteração ao sentido original do texto. 

 

A) Caracterizadas. 

B) Abastecidas. 

C) Aparelhadas. 

D) Destituídas. 

 

 

QUESTÃO 05 – Na linha 12, a conjunção “e” está empregada com sentido: 

 

A) Adversativo. 

B) Aditivo. 

C) Alternativo. 

D) Explicativo. 

 

 

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa na qual a palavra “que” NÃO esteja empregada como pronome 

relativo. 

 

A) “que integram essas equipes” (l. 04). 

B) “que a média de trabalhadores” (l. 05). 

C) “que adquirimos hoje em dia” (l. 18). 

D) “que os trabalhadores possam ter adquirido” (l. 28). 

 

 

QUESTÃO 07 – Considerando a formação do período composto, assinale a alternativa que indica o 

número correto de orações desenvolvidas presentes no trecho a seguir: “Muito das habilidades 

altamente especializadas que adquirimos hoje em dia seriam inúteis, ou pelo menos desprovidas de 

valor, se não fossem acompanhadas de outras pessoas se especializando em habilidades 

complementares”, escreveram”. (l. 18-20). 

 

A) 3. 

B) 4. 

C) 5. 

D) 6. 
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QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa que indica o correto desenvolvimento, mantendo-se o mesmo 

sentido, da oração reduzida a seguir: “para se construir um time de sucesso nas empresas” (l. 02). 

 

A) Como se construísse um time de sucesso nas empresas. 

B) Conforme se construísse um time de sucesso nas empresas. 

C) De modo que se construísse um time de sucesso nas empresas. 

D) A fim de que se construísse um time de sucesso nas empresas. 

 

 

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa na qual o emprego da emprega “se” tenha sentido reflexivo. 

 

A) “com quem se trabalha” (l. 12). 

B) “se não fossem acompanhadas” (l. 19). 

C) “outras pessoas se especializando” (l. 19-20). 

D) “estudo se limita apenas” (l. 27). 

 

 

QUESTÃO 10 – Considerando o emprego correto dos sinais de pontuação, analise as assertivas a 

seguir: 

 

I. Na linha 02, o emprego dos dois pontos deve-se à ocorrência de um aposto explicativo que retoma 

a palavra “segredos” (l. 01). 

II. Nas linhas 08-09, o emprego do duplo travessão deve-se à ocorrência de uma expressão 

explicativa e não poderia ser substituído por uma dupla vírgula. 

III. Na linha 22, a ocorrência da vírgula hachurada marca a separação de uma oração coordenada. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 11 – Observe a imagem abaixo: 

 

 
 

O número que deverá estar na parte em branco da última peça, para que a sequência lógica seja 

mantida, é: 

 

A) 1. 

B) 3. 

C) 4. 

D) 5. 
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QUESTÃO 12 – Determine o valor de X no seguimento abaixo, sabendo que as retas “a” e “b” são 

paralelas. 

 

 
 

A) 9. 

B) 15. 

C) 21. 

D) 27. 

 

 

QUESTÃO 13 – Observe a seguinte sequência: 

 

1, 9, 8, 2, 1, 9, 8, 3, 1, 9, 8, (  ) 

 

O número que completa a sequência é: 

 

A) 4. 

B) 5. 

C) 6. 

D) 7. 

 

 

QUESTÃO 14 – Para construir 14 metros de um muro, são necessários três pedreiros. Para construir, 

nas mesmas condições de altura e tempo, 42 metros do mesmo muro, quantos pedreiros são 

necessários? 

 

A) 5. 

B) 6. 

C) 8. 

D) 9. 

 

 

QUESTÃO 15 – Para render juros de R$ 360,00, um capital de R$ 3.000,00 foi aplicado, durante um 

semestre, a qual taxa mensal? 

 

A) 1%. 

B) 2%. 

C) 3%. 

D) 4%. 

 

 

QUESTÃO 16 – Aplicando R$ 500,00 em determinado banco, em um mês, o rendimento é de R$ 2,50 

de juros. Se for aplicado R$ 3.000,00 pelas mesmas condições que a outra aplicação, durante um 

mês, quanto renderia de juros? 

 

A) R$ 15,00. 

B) R$ 12,50. 

C) R$ 10,00. 

D) R$ 7,50. 
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QUESTÃO 17 – Observe o gráfico abaixo: 

 

 
Trata-se de uma função linear constante com: 

 

A) a > 0. 

B) a < 0. 

C) a = 0. 

D) b = 0. 

 

 

QUESTÃO 18 – Assinale a alternativa que apresenta as coordenadas do vértice do gráfico da seguinte 

função f(x) = x² +5x – 6. 

 

A) −
5

2
;
49

4
 

 

B) 
2

5
;
4

49
 

 

C) 
5

6
;
−1

11
 

 

D) 
−6

5
;
1

6
 

 

 

QUESTÃO 19 – Devido à seca em uma região, o reservatório de água está baixando seu nível 

diariamente. O funcionário responsável pelo acompanhamento do nível percebeu que ele baixa 10% 

a cada dia. Sabendo que a capacidade, em milhares de litros, é de 100, quantos litros, 

aproximadamente, há no reservatório após cinco dias de seca? 

 

A) 50. 

B) 60. 

C) 70. 

D) 80. 

 

 

QUESTÃO 20 – Em uma confecção, oito funcionários levam quatro dias para produzir 160 peças de 

determinado modelo de roupa. Se dois funcionários forem dispensados, quantos dias serão 

necessários para confeccionar 300 peças do mesmo modelo? 

 

A) 7. 

B) 9. 

C) 10. 

D) 12. 
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LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 21 – De acordo com o Art. 8º do Plano Geral de Classificação e Carreira dos Cargos Públicos 

do Município de Tramandaí, o agrupamento de cargos públicos da mesma profissão ou atividade com 

a mesma denominação e com igual grau de dificuldades, responsabilidades e retribuição pecuniária, 

denomina-se: 

 

A) Série. 

B) Padrão. 

C) Classe. 

D) Grupo. 

 

 

QUESTÃO 22 – Com base nas disposições do Capítulo I – Do Provimento, do Regime Jurídico Único 

dos Servidores Públicos do Município de Tramandaí, analise as assertivas que seguem, relativas à 

estabilidade, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Adquire estabilidade, após três anos de efetivo exercício, o servidor nomeado para cargo de 

provimento efetivo em virtude de concurso público, uma vez aprovado em estágio probatório. 

(  ) O servidor sujeito ao regime jurídico instituído pelo referido Regime, será submetido à avaliação 

periódica de desempenho por comissão especial de avaliação, onde serão observados os seguintes 

requisitos, entre outros: aptidão para o desempenho do cargo, boa conduta, dedicação ao serviço. 

(  ) O servidor em estágio probatório será submetido a duas avaliações anuais, uma a cada semestre 

no efetivo exercício do cargo para o qual foi nomeado, mediante a verificação dos quesitos 

estabelecidos, devendo ser considerado aprovado o servidor que obtiver, no mínimo, 250 

(duzentos e cinquenta) pontos, em cada avaliação. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – F. 

B) F – F – V.  

C) V – F – F.  

D) F – V – V. 

 

 

QUESTÃO 23 – Com base nas disposições do Capítulo IV – Das Licenças, do Regime Jurídico Único 

dos Servidores Públicos do Município de Tramandaí, analise as seguintes assertivas, assinalando C, se 

corretas, ou I, se incorretas. 

 

(  ) A critério da administração, poderá ser concedida ao servidor estável licença para tratar de 

interesses particulares, pelo prazo de até dois anos consecutivos sem remuneração.  

(  ) A licença por motivo de doença em pessoas da família é a licença que poderá ser concedida ao 

servidor, por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, do pai ou da mãe, de filho ou enteado, 

mediante comprovação médica oficial do Município, sem prejuízo da remuneração até 06 (seis) 

meses. 

(  ) É assegurado ao servidor o direito à licença para o desempenho de mandato em confederação, 

federação ou sindicato representativo da categoria, com remuneração, que terá duração igual à 

do mandato, podendo ser prorrogado no caso de reeleição por uma única vez. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) C – I – I. 

B) I – C – C. 

C) C – I – C.   

D) I – C – I.   
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QUESTÃO 24 – Segundo o Art. 119 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município 

de Tramandaí, sem qualquer prejuízo, o servidor poderá ausentar-se do serviço, por motivo de: 
 

I. Casamento, até oito dias consecutivos. 

II. Para doação de sangue, em cada doze meses de trabalho, por dois dias. 

III. Falecimento de avô ou avó, até dois dias consecutivos. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I e III. 

C) Apenas II e III. 

D) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 25 – Segundo as disposições do Art. 7º da Lei Orgânica do Município de Tramandaí, é de 

competência do Município, no exercício de sua autonomia, entre outras atribuições, as seguintes, 

EXCETO: 
 

A) Administrar seus bens, adquiri-los e aliená-los, aceitar doações, legados e heranças e dispor de sua 

aplicação. 

B) Legislar sobre o serviço funerário e cemitérios, fiscalizando os que pertencerem a entidades 

particulares. 

C) Licenciar estabelecimentos industriais e comerciais de prestação de serviços e outros. 

D) Legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para a 

administração pública municipal direta e indireta, empresas públicas municipais e sociedades de 

economia mista municipais. 
 

 

QUESTÃO 26 – O Art. 44 da Lei Orgânica do Município de Tramandaí define que o Município terá os 

livros que forem necessários aos seus serviços e, obrigatoriamente, determinados livros. Sendo assim, 

analise as seguintes assertivas, relativas aos livros obrigatórios, que poderão ser substituídos, 

conforme o caso, por outro sistema, inclusive por fichas e arquivos de cópias, devidamente numeradas 

e autenticadas, assinalando C, se corretas, ou I, se incorretas. 
 

(  ) Permissões e autorizações de serviços e uso de bens imóveis municipais por terceiros. 

(  ) Registro de leis, decretos, decretos legislativos, resoluções, regulamentos, instruções, portarias e 

ordens de serviços.  

(  ) Licitações e contratos para obras, serviços e aquisição de bens.  
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) I – I – C. 

B) C – C – C. 

C) C – I – I.   

D) I – C – I.  
 

 

QUESTÃO 27 – O Art. 48 do Código de Posturas do Município de Tramandaí estabelece que é proibido 

perturbar o sossego público com ruídos ou sons excessivos evitáveis. Excetuam-se das proibições do 

referido artigo: 
 

I. Os tímpanos, sinetas e sirenes de ambulâncias, corpo de bombeiros, carros oficiais e polícia, 

quando em serviço de justificativa emergência. 

II. As manifestações, nos divertimentos públicos, nas reuniões ou prédios desportivos, com horários 

previamente licenciados. 

III. As máquinas ou aparelhos utilizados em construção ou obras em geral, licenciados previamente 

pela Prefeitura, no horário de 6 (seis) a 19 (dezenove) horas. 
 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I e III. 

C) Apenas II e III. 

D) I, II e III. 
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QUESTÃO 28 – Segundo as disposições do Art. 2º da Lei de Improbidade Administrativa, todo aquele 

que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, 

contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função 

na administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios, para os efeitos da referida lei, é considerado Agente: 

 

A) De controle. 

B) Público. 

C) Fiscal. 

D) Fiduciário. 

 

 

QUESTÃO 29 – Com base na Constituição Federal, em relação aos direitos políticos, assinale a 

alternativa correta. 

 

A) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de dezesseis anos. 

B) A nacionalidade brasileira é uma das condições de elegibilidade, na forma da lei. 

C) A idade mínima de vinte e um anos é condição de elegibilidade para o cargo de Vereador. 

D) A idade mínima de trinta anos é condição de elegibilidade para os cargos de Presidente e Vice-

Presidente da República. 

 

 

QUESTÃO 30 – Segundo as disposições do Art. 60 da Constituição Federal, não será objeto de 

deliberação a proposta de emenda à referida Constituição com o propósito de abolir: 

 

I. A forma federativa de Estado. 

II. O voto direto, secreto, universal e periódico. 

III. A separação dos Poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I e III. 

C) Apenas II e III. 

D) I, II e III. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 31 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando cada tipo de alteração do pensamento 

a seu respectivo conceito (DALGALARRONDO, 2018). 

 

Coluna 1 

1. Pensamento dereístico. 

2. Pensamento concreto. 

3. Pensamento mágico. 

4. Pensamento deficitário. 

 

Coluna 2 

(  ) Tipo de pensamento no qual não ocorre a distinção entre a dimensão abstrata, simbólica e a 

dimensão concreta, imediata, dos fatos.  

(  ) Pressupõe que a uma relação puramente subjetiva de ideias corresponda uma associação objetiva 

de fatos. 

(  ) Tende a apresentar raciocínio concreto; os conceitos são escassos e utilizados em sentido mais 

literal que abstrato ou metafórico. 

(  ) Tipo de pensamento que se opõe marcadamente ao pensamento crítico e realista, o qual se 

submete à lógica e à realidade. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 1 – 4 – 2 – 3. 

B) 2 – 3 – 4 – 1. 

C) 3 – 2 – 1 – 4. 

D) 4 – 1 – 3 – 2. 

 

 

QUESTÃO 32 – Em relação ao behaviorismo (Schultz e Schultz, 2014), relacione a Coluna 1 à Coluna 

2, associando os estágios de desenvolvimento desta teoria aos seus respectivos autores. 

 

Coluna 1 

1. Behaviorismo clássico. 

2. Neobehaviorismo. 

3. Neo-neobehaviorismo. 

 

Coluna 2 

(  ) Skinner. 

(  ) Bandura. 

(  ) Watson. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 1 – 2 – 3. 

B) 2 – 1 – 3. 

C) 3 – 1 – 2.  

D) 2 – 3 - 1.  
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QUESTÃO 33 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os tipos de transtorno de atenção aos 

seus respectivos conceitos (DALGALARRONDO, 2018).  

 

Coluna 1 

1. Hipoprosexia. 

2. Aprosexia.  

3. Hiperprosexia. 

4. Distraibilidade. 

  

Coluna 2 

(  ) Consiste em um estado da atenção exacerbada, no qual há uma tendência incoercível a obstinar-

se, a deter-se indefinidamente sobre certos objetos. 

(  ) Instabilidade marcante e mobilidade acentuada da atenção voluntária, com dificuldade ou 

incapacidade para fixar-se ou deter-se em qualquer coisa. 

(  ) Perda básica da capacidade de concentração, com fatigabilidade aumentada, o que dificulta a 

percepção dos estímulos ambientais e a compreensão. 

(  ) Total abolição da capacidade de atenção, por mais fortes e variados que sejam os estímulos 

utilizados. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

  

A) 1 – 2 – 3 – 4. 

B) 2 – 1 – 4 – 3.  

C) 3 – 4 – 1 – 2.  

D) 4 – 3 – 2 – 1.  

 

 
QUESTÃO 34 – De acordo com a Resolução nº 009/2018, do Conselho Federal de Psicologia (CFP), é 

correto afirmar que: 

  

A) Os testes psicológicos abarcam também os seguintes instrumentos: escalas, inventários, 

questionários e métodos projetivos/expressivos. 

B) Ao psicólogo não é dada a opção de decidir quais são os métodos, técnicas e instrumentos 

empregados na Avaliação Psicológica. 

C) O psicólogo deve basear sua escolha em métodos e/ou técnicas e/ou instrumentos psicológicos 

reconhecidos cientificamente para uso na sua prática profissional, não podendo recorrer a 

procedimentos e recursos auxiliares. 

D) Os testes psicológicos, para serem reconhecidos para uso profissional de psicólogos, não 

necessitam atender aos requisitos mínimos obrigatórios. 

 

 

QUESTÃO 35 – De acordo com o Código de Ética Profissional do Psicólogo (CFP, 2005), é correto 

afirmar que: 

  

A) Quando requisitado a depor em juízo, o psicólogo prestará as informações, conforme 

questionamento judicial.  

B) Compartilhará somente informações parcas, resguardando o caráter confidencial das 

comunicações, assinalando a responsabilidade, de quem as receber, de preservar o sigilo. 

C) o psicólogo poderá decidir pela quebra de sigilo, baseando sua decisão no contrato de trabalho 

realizado com o paciente. 

D) Nos documentos que embasam as atividades em equipe multiprofissional, o psicólogo registrará 

apenas as informações necessárias para o cumprimento dos objetivos do trabalho. 
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operacional.  

 

 

QUESTÃO 37 – Em relação aos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) (SILVIA; JUNIOR; ARAÚJO, 

2018), relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os conceitos às suas respectivas definições. 

 

Coluna 1 

1. Ações de matriciamento. 

2. Desospitalização. 

3. Territorialização. 

 

Coluna 2 

(  ) Promove uma organização da atenção à saúde no SUS, atuação multiprofissional, ligação entre 

os diversos serviços e consequente ampliação e potencialização do cuidado perante os casos 

clínicos em saúde mental. 

(  ) Não se restringe ao fechamento de hospitais psiquiátricos, mas a uma desconstrução de todo 

conceito de tratamento centrado na doença, violência e mortificação.  

(  ) Visa à organização da rede de serviços de saúde mental, à construção de projetos terapêuticos 

singulares, ao suporte à saúde mental na Atenção Básica e unidades hospitalares, entre outras 

atividades. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

  

A) 1 – 2 – 3. 

B) 3 – 2 – 1.  

C) 3 – 1 – 2.  

D) 2 – 3 – 1.  

 

e de aceitar o controle de outros, vivenciando um rudimentar sentido de autonomia, denominando 

o estágio autonomia versus vergonha e dúvida. 

(  ) A confiança básica versus desconfiança básica está relacionada, especialmente, à relação bebê e 

mãe nos dois primeiros anos de vida.  

(  ) Intimidade versus isolamento ocorre em adolescentes que vão se deparar com a tarefa de 

construir relações afetivas de intimidade com os outros no plano do amor e da amizade.  

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

  

A) V – F – F.  

B) F – F – V.  

C) V – V – F.  

D) F – V – V. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 36 – Em relação aos índices fatoriais do WISC-IV (VIDAL et al., 2011), assinale a 

alternativa INCORRETA.  

  

A) Informação, Raciocínio e Completar Figuras são subtestes suplementares.  

B) Cubos, Raciocínio Matricial e Conceitos de Figuras fazem parte do índice de organização perceptual.  

C) Semelhanças, Compreensão e Vocabulário compõem o índice de compreensão verbal.  

D) Dígitos, Sequência de Números e Letras e Procurar Símbolos compõem o índice memória 

 

QUESTÃO 38 – Considerando a teoria de desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson (EIZIRIK; 

BASSOLS, 2013; XAVIER; NUNES, 2019), analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, 

ou F, se falsas. 

  

(  ) Por volta do segundo e terceiro anos de vida, a criança começa a ter necessidade de autocontrole 
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QUESTÃO 39 – Segundo o IBGE (2010), 1,4% da população tem algum tipo de deficiência mental. 

Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando possíveis causas de deficiência mental às suas respectivas 

descrições (APA, 2014).  

 

Coluna 1 

1. Transtornos depressivos. 

2. Transtornos de ansiedade. 

3. Transtornos dissociativos. 

 

Coluna 2 

(  ) Incluem transtornos que compartilham características de medo e ansiedade excessivos e 

perturbações comportamentais relacionados.  

(  ) São caracterizados por perturbação e/ou descontinuidade da integração normal de consciência, 

memória, identidade, emoção, percepção, representação corporal, controle motor e 

comportamento. 

(  ) A característica comum desses transtornos é a presença de humor triste, vazio ou irritável, 

acompanhado de alterações somáticas e cognitivas que afetam significativamente a capacidade 

de funcionamento do indivíduo. O que difere entre eles são os aspectos de duração, momento ou 

etiologia presumida. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

  

A) 2 – 1 – 3.  

B) 1 – 2 – 3.  

C) 3 – 1 – 2.  

D) 2 – 3 – 1.  

 

  

QUESTÃO 40 – Em relação ao episódio depressivo na criança e ou adolescente (APA, 2014), analise 

as assertivas abaixo: 

 

I. O humor pode ser irritável em vez de triste. 

II. Experiências adversas na infância, particularmente quando existem múltiplas experiências de 

tipos diversos, constituem um conjunto de fatores de risco baixo para transtorno depressivo 

maior. 

III. Os membros da família com frequência percebem retraimento social ou negligência de atividades 

prazerosas. 

IV. Em crianças, uma queda abrupta no rendimento escolar pode refletir uma concentração pobre, 

porém, não é uma característica depressiva. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e II.  

B) Apenas I e III.  

C) Apenas II e IV. 

D) Apenas III e IV. 

 

 

 

 

 

 

 


