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PORTUGUÊS

LEIA ATENTAMENTE O TEXTO A SEGUIR E
RESPONDA ÀS QUESTÕES QUE SE SEGUEM:

O QUE MAIS DÓI

O que mais dói não é sofrer saudade
Do amor querido que se encontra ausente
Nem a lembrança que o coração sente
Dos belos sonhos da primeira idade.

Não é também a dura crueldade
Do falso amigo, quando engana a gente,
Nem os martírios de uma dor latente,
Quando a moléstia o nosso corpo invade.

O que mais dói e o peito nos oprime,
E nos revolta mais que o próprio crime,
Não é perder da posição um grau.

É ver os votos de um país inteiro,
Desde o praciano ao camponês roceiro,
Pra eleger um presidente mau.
(PATATIVA DO ASSARÉ)

01. (CONCURSO CRATO/2021) O poeta cearense
propõe, no poema O que mais dói, uma reflexão que

A) nivela os acontecimentos da vida privada, sentidos
como relacionados à má sorte, e de um acontecimento
da vida social coletiva, relacionado ao efeito negativo
do conformismo diante do poder político.

B) hierarquiza os acontecimentos da vida privada, senti-
dos como relacionados ao convívio com os outros e
consigo mesmo, e um evento da vida social coletiva,
relacionado ao caráter incerto das escolhas no exercí-
cio da democracia.

C) nivela os acontecimentos da vida privada, sentidos
como relacionados à política, e da vida social coletiva,
relacionado ao efeito negativo do destino desamparado
dos eleitores nordestinos.

D) nivela acontecimentos da vida social coletiva, sentidos
como relacionados à má sorte, e de um revés da vida
íntima, relacionado ao efeito negativo do conformismo
diante do poder do negacionismo científico na política.

E) hierarquiza os acontecimentos da vida privada, senti-
dos como relacionados à má sorte, e um acontecimento
da vida social coletiva, relacionado ao efeito negativo
do conformismo diante do poder político.

02. (CONCURSO CRATO/2021) A forma poética
usada por Patativa no poema "O que mais dói" é
chamada de:

A) quadra popular.

B) cantoria de repente.

C) soneto italiano.

D) soneto inglês.

E) martelo agalopado

03. (CONCURSO CRATO/2021) No verso "Desde o
praciano ao camponês roceiro", os termos destaca-
dos podem ser classificados quanto à sua classe gra-
matical e processo de formação como:

A) adjetivo/derivação sufixal e adjetivo/derivação sufixal

B) substantivo/derivação parassintética e adje-
tivo/composição por aglutinação

C) advérbio/derivação imprópria e adjetivo/derivação pre-
fixal

D) substantivo/ composição por aglutinação e adje-
tivo/derivação sufixal

E) substantivo/derivação imprópria e adjetivo/derivação
sufixal

04. (CONCURSO CRATO/2021) A forma verbal dói

A) não deveria receber acento, pois contém o ditogo
aberto "oi", como em paranoia.

B) recebe acento para indicar a abertura da vogal e não a
sua tonicidade.

C) recebe acento, pois o ditongo aberto não ocorre em pa-
roxítona, como é o caso de estoico.

D) não deveria receber acento, pois os monossílabos tôni-
cos com ditongo fechado não recebem acento, a exem-
plo de rei e deus.

E) recebe acento, pois a raiz etimológica do verbo doer é
o substantivo dó.
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05. (CONCURSO CRATO/2021) No verso "O que
mais dói não é sofrer saudade", o termo sublinhado
exerce função de:

A) objeto direto

B) objeto indireto

C) agente da passiva

D) complemento nominal

E) adjunto adverbial

06. (CONCURSO CRATO/2021) No verso "O que
mais dói e o peito nos oprime", o termo sublinhado
exerce função de:

A) sujeito

B) objeto indireto

C) objeto direto

D) adjunto adnominal

E) adjunto adverbial

07. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alterna-
tiva que contém desvio de emprego de pontuação:

A) Mas veja bem, eu sei também fazer poesia em forma
literária, mas não vou desvirtuar a minha lira, somente
cantando isso.

B) Eu nunca deixei de olhar para o caboclo e nem de falar
da poesia dele, a poesia sertaneja, que tem o cheiro da
poeira do sertão.

C) Esta poesia, cheirando a mato verde... É a poesia natu-
ral.

D) Se eu fui alfabetizado, um pouquinho, e também co-
nheço poesia, eu poderia muito bem ir além destes can-
tadores que não conhecem a medida do verso.

E) Eu não quero perder a beleza da minha poesia serta-
neja, da poesia pura, pura como as flores da selva...

08. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alterna-
tiva que contém desvio no emprego da crase:

A) Etimologicamente, uma primeira explicação à palavra
sertão é que advém do latim De-sertum, "o que sai da
fileira".

B) Na linguagem militar, De-sertum se refere àquele que
deserta. Dessa maneira, desertanum significa o lugar
desconhecido, onde o desertor se refugiava.

C) Outra explicação é que sertão seria corruptela de de-
sertão (deserto grande), que era como os portugueses
chamavam às paragens despovoadas da África

D) A terceira explicação corresponde ao latim sertanus,
que se refere à bosque, mata, podendo fazer alusão
também a regiões desabitadas.

E) Existe uma diversidade de usos da palavra sertão,
sendo que aquele relativo à seca tornou-se a represen-
tação que mais se consolidou no imaginário popular.

09. (CONCURSO CRATO/2021) As palavras
praciano e roceiro indicam uma oposição de sen-
tidos, remetendo, respectivamente, a:

A) lazer e trabalho.

B) indivíduo alfabetizado e indivíduo analfabeto.

C) presente e passado.

D) urbano e rural.

E) campo e cidade.

10. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alterna-
tiva em que não ocorrem desvios ortográficos, de
regência ou de pontuação:

A) Serra de Santana é uma região rural do município de
Assaré que dista 18 km da sede, lá nasceu o poeta Pa-
tativa do Assaré, neste lugar teve seu contato inicial
com o mundo, com as pessoas, com o cordel, com a
cantoria, com a dor (morte de seu pai), com o trabalho
na roça e onde desenvolveu a sua paixão pela poesia.

B) Feitosa diz que "em sua poética, a Serra de Santana
aparece como um espaço privilegiado, lugar idílico, o
lugar do nascimento do homem e do poeta". A natu-
reza do lugar despertou-lhe para seu nascimento como
poeta, foi um livro aberto no qual Patativa leu o mundo.
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C) O lugar de origem e de vivência condiciona ao poeta
uma performance única, onde se encontram espaço e
sujeito. Desse espaço o poeta recebe uma energia que
lhe possibilita uma criação poética singular, ligada à
terra, de onde brota a poesia junto com o milho e o fei-
jão, numa relação em que natureza e cultura conversam
dialeticamente.

D) O lugar de origem do poeta carrega uma tradição,
uma genealogia, uma história. Essa memória genea-
lógica particular e social, inserida no espaço de As-
saré, constitui-se de uma referência para o eu lírico,
convertendo-se numa forma de habitar o espaço, da
qual fala Bachelard (2008).

E) Habita-se o espaço não apenas geograficamente, mas
através de uma ancestralidade, de uma memória fami-
liar. Nesse sentido, cada indivíduo garante a continui-
dade e a reconstrução da memória do seu lugar de ori-
gem.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

11. (CONCURSO CRATO/2021) Qual o valor da ex-
pressão (1 +

√
2)−1 + 1 ?

A) 1 +
√
2

B) 1

C) 2
√
2

D)
√
2

E) 2−
√
2

12. (CONCURSO CRATO/2021) A soma de dois nú-
meros reais é 20. Determine o valor mínimo da
soma dos quadrados desses números.

A) 100

B) 200

C) 250

D) 150

E) 180

13. (CONCURSO CRATO/2021) As retas de equações
r : 2x+ 3y − 5 = 0 e s : ax− 8y + 3 = 0, a 6= 0,
são perpendiculares. Nessas condições:

A) a = 8

B) a = 12

C) a = 3

D) a = 5

E) a = 6

14. (CONCURSO CRATO/2021) Um triângulo equi-
látero e um quadrado são equivalentes, isto é, pos-
suem mesma área. Se o triângulo tem por medida
do lado l = 6 cm, quanto mede cada lado do qua-
drado?

A) 3 4
√
3 cm

B) 6
√
3 cm

C) 9
√
3 cm

D) 6 4
√
3 cm

E) 3 cm

15. (CONCURSO CRATO/2021) A negação de "14 é
um número irracional e 53 é um número primo"é:

A) 14 é um número racional e 53 não é um número primo.

B) 14 é um número irracional e 53 não é um número
primo.

C) 14 é um número racional ou 53 não é um número
primo.

D) 14 é um número irracional ou 53 é um número primo.

E) 14 é um número irracional e 53 é um número primo.
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COMPETÊNCIA SÓCIO-EMOCIONAL

16. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre competências
socioemocionais, assinale a alternativa INCOR-
RETA:

A) Quando falamos sobre competências socioemocionais,
nos referimos a traços, habilidades e comportamentos
que contemplam aspectos do nosso temperamento e
personalidade, dentre outros.

B) Pessoas que apresentam um nível maior de desenvol-
vimento de competências socioemocionais tendem a
demonstrar mais facilidade em administrar suas emo-
ções.

C) Ao tratarmos sobre competências socioemocionais,
englobamos aspectos como o desenvolvimento das
nossas habilidades de gestão saudável dos relaciona-
mentos e resolução de problemas.

D) Pessoas com um maior nível de desenvolvimento de
suas competências socioemocionais tendem a apresen-
tar conceitos distorcidos sobre si mesmo e sobre os ou-
tros.

E) Podemos relacionar o desenvolvimento de competên-
cias socioemocionais a maiores índices de sucesso aca-
dêmico e profissional.

17. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alterna-
tiva CORRETA:

A) Traços de personalidade desadaptativos são permanen-
tes, não existindo a possibilidade de torná-los mais
saudáveis ao longo da vida.

B) Traços de personalidade patológicos estão associados
a presença de pouco ou nenhum prejuízo no nível de
funcionamento da personalidade do indivíduo.

C) Um indivíduo que apresenta uma patologia da persona-
lidade tende a apresentar um funcionamento saudável
e adaptativo em todas as áreas de sua vida.

D) Um indivíduo com um nível mais adequado de funci-
onamento da personalidade apresenta uma predisposi-
ção a estabelecer relações interpessoais mais saudáveis
e satisfatórias.

E) Um indivíduo com nível mais adequado de funciona-
mento da personalidade apresenta inclinação a ter um
autoconceito prioritariamente negativo.

18. (CONCURSO CRATO/2021) Marque a alterna-
tiva incorreta.

A) A educação é uma forte ferramenta para o desenvolvi-
mento moral do indivíduo.

B) As relações construídas nos ambientes que frequenta-
mos nos permite conhecer mais a respeito de nós mes-
mos e das nossas emoções.

C) Em relação a desenvolvimento, o raciocínio lógico en-
rijecido é mais importante que o mergulho nos senti-
mentos.

D) Um desenvolvimento promissor é construído através
de um equilíbrio entre aspectos cognitivos e afetivos.

E) A instituição de ensino pode ser uma ferramenta po-
tencializadora de desenvolvimento pessoal.

19. (CONCURSO CRATO/2021) Os pressupostos da
educação integral seguem abaixo, exceto:

A) Desenvolvimento integral do sujeito (dimensões inte-
lectual, afetiva, social e física).

B) A educação deve ser comprometida apenas com o que
diz respeito ao espaço físico da instituição de ensino.

C) Deve existir articulação entre os educadores, os edu-
candos, a família e a comunidade.

D) Educação permanente e de qualidade.

E) O projeto pedagógico pode incluir saberes acadêmicos
e comunitários.

20. (CONCURSO CRATO/2021) Em relação a pos-
tura do colaborador na instituição de ensino, assi-
nale a alternativa que não condiz com um compor-
tamento apropriado.

A) Ter conhecimento do código de ética institucional.

B) Respeitar as diversidades e diferenças.

C) Colaborar com o crescimento do trabalho em equipe.

D) Validar a competição entre os colegas de trabalho, sem
mensurar as possíveis consequências.

E) Resistir a qualquer tipo de assédio ou atos de corrup-
ção.
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CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA

21. (CONCURSO CRATO/2021) Avalie as alternati-
vas abaixo e assinale a CORRETA.

A) Unidade de controle, Unidade Lógica aritmética e re-
gistradores são componentes da arquitetura de um pro-
cessador;

B) Fitas magnéticas são dispositivos de armazenamento
não volátil;

C) Scanner é um periférico de saída de dados;

D) Plotter é um periférico de saída de dados;

E) Teclado é um periférico de entrada de dados.

22. (CONCURSO CRATO/2021) Avalie as afirmações
abaixo e assinale aquela que corresponde a princi-
pal função de um browser.

A) Navegar na WEB;

B) Calcular coordenadas geográficas;

C) Localizar palavras ou expressões em um editor de
texto;

D) Proteger a integridade do sistema operacional;

E) Fornecer plataforma para execução de um firewall.

23. (CONCURSO CRATO/2021) Avalie as alternati-
vas abaixo e assinale a ERRADA.

A) Em uma planilha eletrônica criada no Google Docs as
células são endereçadas com a combinação de coluna
e linha, as colunas são nomeadas com letras e as linhas
com números;

B) O atalho para aumentar o tamanho da fonte do Micro-
soft Word corresponde a combinação das teclas Ctrl +
F3;

C) O atalho para salvar um documento no Microsoft Word
ou no Microsoft Excel é Ctrl + B;

D) No Microsoft Word a combinação das teclas Ctrl + J
altera o alinhamento do parágrafo para justificado;

E) No Microsoft Word a combinação das teclas Ctrl +
L permite a localização de palavras ou fragmentos de
texto.

24. (CONCURSO CRATO/2021) Qual o atalho para
criar uma pasta no Windows Explorer?

A) Ctrl + O;

B) Ctrl + Shift + O;

C) Ctrl + K;

D) Ctrl + N;

E) Ctrl + Shift + N.

25. (CONCURSO CRATO/2021) Avalie as alternati-
vas e assinale o item CORRETO.

A) Dado corresponde a um conjunto de informações;

B) Informação corresponde a um dado bruto, sem trata-
mento adequado;

C) O conhecimento é aplicado para transformar um con-
junto de informações em um dado;

D) A aplicação de conhecimento transforma dados em in-
formação;

E) Dado corresponde a um conjunto de conhecimentos.

CONHECIMENTOS GERAIS

26. (CONCURSO CRATO/2021) Os principais ele-
mentos do Estado são: Território, Povo e Poder. So-
bre as teorias sociológicas do Estado estas partem
das contribuições de três sociólogos que se debruça-
ram para compreender o Estado e seus mecanismos
institucionais, que possam garantir a ’coerção so-
cial". Ao longo da história sobre a evolução da
sociedade o Estado se coloca a partir de diversas ti-
pologias, em que representam a formação e ação do
"poder coercitivo"no conjunto da sociedade. Essas
tipologias podem ser descritas como: Estado feu-
dal, Estado estamental, Estado absoluto e Estado
representativo.

Nesse contexto podemos afirmar que:

A) Por Estado Feudal, compreende a forma de poder exer-
cida por uma determinada classe social (proprietários
de terras). Essa forma de organização política do Es-
tado foi característica do período pré-capitalista;
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B) Por ’Estado estamental"entende-se a organização po-
lítica na qual foram formados órgãos colegiados, ou
estados que reúnem indivíduos possuidores da mesma
posição social, precisamente os "estamentos", estes
usufruíam de direitos e privilégios que faziam valer
contra o detentor do poder soberano através das assem-
bleias deliberantes como os parlamentos. Faziam parte
dos "estamentos: o Clero e Plebeus";

C) O Estado absoluto caracteriza-se pela concentração e
centralização do poder sobre um território, em que as
decisões partem de um poder central que não é passivo
de questionamentos. Esse tipo de organização polí-
tica é típico do período que se caracteriza como Estado
Moderno;

D) No Estado representativo, os mecanismos institucio-
nais estão à serviço do território pela busca da sobera-
nia nacional, o poder é exercido a partir de representa-
ções coletivas para o fortalecimento do Estado;

E) No Estado representativo o indivíduo passa a ser o cen-
tro da participação política, formulando (através dos
seus representantes) os mecanismos institucionais que
regulamentam as relações entre Estado e Sociedade.
O desenvolvimento do Estado representativo coincide
com as fases sucessivas da expansão dos direitos polí-
ticos e da constituição de partidos políticos organiza-
dos. A diferença entre o Estado representativo e o esta-
mental é que a representação por categorias de "classes
sociais"é substituída pela representação de indivíduos,
aos quais podem exercer os seus direitos políticos.

27. (CONCURSO CRATO/2021) O território brasi-
leiro compreende uma heterogeneidade em relação
às suas Regiões. As diferenças são econômicas, so-
ciais, climáticas, culturais, dentre outras. Dessa
forma é correto afirmar que:

A) A região Norte é a região do Brasil com a maior
área territorial, corresponde a aproximadamente 45%
do território nacional. Fazem parte dessa região os
estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará Rondônia,
Roraima e Tocantins. Tem como principal atividade
econômica a soja.

B) A região Nordeste foi a primeira região a ser coloni-
zada pelos europeus, seu território está dividido em
9 estados situados na região semiárida brasileira. É
uma região caracterizada por baixa precipitação pluvi-
ométrica, porém em seu território está localizado três

bacias hidrográficas: A bacia hidrográfica do rio Par-
naíba, a bacia do rio São Francisco e a bacia Tocantins-
Araguaia. Nessa região encontram-se dois biomas: a
caatinga e o cerrado.

C) A região Sul teve seu povoamento acentuado no século
XIX com a migração de italianos, alemães e eslavos.
Fazem parte da região Sul os estados: Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul. Seu clima é subtropical
e as quatro estações estão bem definidas. Encontra-se
nesse território quatro bacias hidrográfica, com desta-
que para a bacia do rio Paraná onde está localizada a
Usina de Itaipu. Nessa região predominou o latifúndio
e a monocultura da cana-de-açúcar;

D) A região Sudeste concentra o maior Produto Interno
Bruto (PIB) do País, o seu território representa apro-
ximadamente 12% do território nacional. Fazem parte
dessa região os estados de São Paulo, Rio de Janeiro
e Minas Gerais. O destaque para esta região iniciou
com o ciclo do ouro tornando-se deste então o centro
econômico do país. O Sudeste foi o destino de mui-
tos emigrantes nordestinos que sonhavam em encon-
trar trabalho para o sustenta das suas famílias.

E) A região Centro-Oeste destaca-se pela dinâmica da
agropecuária, é o motor do agronegócio brasileiro com
processos produtivos intensivos em capital. O dina-
mismo econômico da região implica em uma grande
densidade demográfica, distribuída pelos estados de
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Distrito
Federal.

28. (CONCURSO CRATO/2021) "Economia cearense
cresce acima da média do Nordeste e do Brasil. O
Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR-
CE) no Ceará, considerado a prévia do PIB, regis-
trou alta de 0,69% na passagem de outubro para
novembro do ano passado. Em comparação com
igual mês de 2019 o avanço é de 0,42%. Os da-
dos divulgados nesta terça-feira, 19, pelo Banco
Central, mostram que a economia cearense vem
reagindo em ritmo superior ao da média do Nor-
deste (0,35%) e do Brasil (-0,83%)" (Jornal o Povo
/ 19/01/2021).

Os setores da economia cearense com maior peso
no PIB estadual é: serviços, Industria e agropecuá-
ria. Nesse contexto é correto afirmar que:

A) Embora a economia do Ceará seja diversificada e apre-
sente um dinamismo econômico para o Estado em rela-
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ção ao Nordeste, este dinamismo concentra-se na Re-
gião Metropolitana de Fortaleza. Isso significa que a
geração de riquezas não ocorre de forma descentrali-
zada, produzindo um dinamismo para algumas regiões
e outras continuam com suas economias estagnadas ou
em retração;

B) Em relação à produção de grãos no estado, a safra co-
lhida em 2020 foi 50% maior que o obtido no ano ante-
rior, contribuindo para mitigar os efeitos da crise cau-
sada pela Covid-19;

C) Em relação à quantidade produzida de grãos no Ceará
em 2020, foi destaque para o setor a cultura da soja,
com um incremento de 212% em relação à 2019;

D) A atividade industrial no Ceará foi bastante afetada em
2020, sete (07) das onze (11) atividades com maior
destaque no setor apresentaram redução, porém abaixo
da média do Nordeste e Brasil;

E) O setor de serviços, em 2020 contribuiu significativa-
mente para evitar uma retração da economia cearense
frente aos desafios da crise sanitária, auxiliando para a
reação da mesma em ritmo superior à média nacional
e da região Nordeste.

29. (CONCURSO CRATO/2021) "O conceito de Ge-
oparque surgiu em meados da década de 1990
como uma resposta à necessidade de conservar
e melhorar áreas com importância geológica na
história da Terra. As paisagens e as formações
geológicas são testemunhas importantes da evolu-
ção do Planeta Terra e determinantes para o fu-
turo e seu desenvolvimento sustentável. [...]. A
estratégia de desenvolvimento sustentável aliada
a uma gestão de qualidade passa por três com-
ponentes principais em um geoparque: geocon-
servação, educação e geoturismo. A geoconser-
vação objetiva proteger o patrimônio geológico
para as futuras gerações; a educação promove o
estudo das geociências junto às escolas, universi-
dade e centro de visitação, contemplando o pú-
blico em geral; e o geoturismo busca estimular
a criação de atividades econômicas tendo como
base a geodiversidade e o patrimônio geológico do
território, em cooperação com a comunidade lo-
cal"(https://geoparqueserido.com.br/?page).

Fazem parte do Geoparque Araripe seis (06) mu-
nicípios e nove (09) Geossítios. Indique a opção

que apresenta corretamente os municípios e seus
correspondestes Geossítios que fazem parte do Ge-
oparque Araripe.

A) Crato - Geossítio Batateira; Missão velha - Geossítios
Cachoeira de Missão Velha e Riacho do Meio; San-
tana do Cariri - Geossítios Floresta Petrificada do Ca-
riri; Parque dos Pterossauros e Pedra Cariri; Juazeiro
do Norte - Geossítio Colina do Horto; Nova Olinda -
Geossítio Ponte de pedra e Pontal de Santa Cruz; Bar-
balha - Geossítio Floresta Petrificada.

B) Crato - Geossítio Batateira; Milagres - Geossítio Flo-
resta Petrificada; Missão velha - Geossítio Cachoeira
de Missão Velha e Riacho do Meio; Nova Olinda - Ge-
ossítio Ponte de pedra e Pontal de Santa Cruz; Santana
do Cariri - Geossítios Floresta Petrificada do Cariri;
Parque dos Pterossauros e Pedra Cariri; Juazeiro do
Norte - Geossítio Colina do Horto.

C) Missão velha - Geossítios Cachoeira de Missão Velha e
Floresta Petrificada do Cariri; Milagres - Geossítio Ri-
acho do Meio; Nova Olinda - Geossítio Pedra Cariri;
Santana do Cariri - Geossítios Parque dos Pterossauros
e Pontal de Santa Cruz; Juazeiro do Norte - Geossítio
Colina do Horto; Barbalha - geossítio Ponte de Pedra.

D) Crato - Geossítio Batateira; Missão velha - Geossítios
Cachoeira de Missão Velha; Milagres - Geossítio Flo-
resta Petrificada do Cariri; Santana do Cariri - Geos-
sítios Parque dos Pterossauros, Pontal de Santa Cruz;
Nova Olinda - Geossítio Pedra Cariri e Ponte de Pedra;
Barbalha - Geossítio Riacho do Meio

E) Crato - Geossítio Batateira; Missão velha - Geossítios
Cachoeira de Missão Velha e Floresta Petrificada do
Cariri; Juazeiro do Norte - Geossítio Colina do Horto;
Santana do Cariri - Geossítios Parque dos Pterossau-
ros, Pontal de Santa Cruz; Nova Olinda - Geossítio
Pedra Cariri e Ponte de Pedra; Barbalha - Geossítio
Riacho do Meio;

30. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre o Hino do mu-
nicípio de Crato, é correto afirmar:

Flor da terra do sol
Ó berço esplêndido
Dos guerreiros da "Tribo Cariri"
Sou teu filho e ao teu calor
Cresci, amei, sonhei, vivi
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Ao sopé da serra, entre canaviais
Quem já te viu, ó não te esquece mais!

Para te exaltar, ó flor do Brasil
Hei de te cantar, meu Crato gentil
Ó coração do Ceará
Comigo a nação te cantará!

No teu céu linda brilha estrela fúgida
Que há cem anos norteia o teu porvir
Crato amado, idolatrado
Teu destino hás de seguir
Grande e forte como nosso verde mar
Bendita sejas, ó terra de Alencar!

Para te exaltar, ó flor do Brasil
Hei de te cantar, meu Crato gentil
Ó coração do Ceará
Comigo a nação te cantará!

A) Tem composição de Antônio Gondim, compositor, na-
tural de Fortaleza-CE e melodia de Gustavo Barros;

B) Tem composição de Geraldo Barbosa, compositor, na-
tural de Minas Gerais e melodia de Antonio Gondim;

C) Tem composição de Nonato Luiz, músico, natural de
Crato-CE e melodia de Antônio Gondim;

D) Tem composição de Martins D’Alvarez, poeta, natural
de Barbalha-CE e melodia de Joaquim Cruz Neves;

E) Tem composição de Maria Alacoque Sampaio, natural
de Barbalha-CE e melodia de Joaquim Cruz Neves;
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ÁREA - PSICOLOGIA

31. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale as aborda-
gens que são consideradas como as três grandes for-
ças na evolução histórica da psicologia como ciên-
cia:

A) Psicologia genética, Psicologia Transpessoal, Aborda-
gem Cognitivista.

B) Abordagem Humanista, Psicologia Genética e Psica-
nálise.

C) Psicologia Genética, Abordagem Comportamental e
Psicologia Cognitivista.

D) Abordagem Humanista, Psicanálise e Abordagem
comportamental.

E) Psicanálise, Psicologia Transpessoal e Abordagem
Humanista.

32. (CONCURSO CRATO/2021) O Empirismo, mo-
vimento filosófico surgido na Inglaterra, no sec.
XVII, apresenta as seguintes características, EX-
CETO:

A) Influenciou a ciência moderna, a Psicologia Compor-
tamental americana, no início do Séc. XX.

B) Defende que o conhecimento humano tem origem a
partir da experiência.

C) Considera que as condições para o indivíduo aprender
são pré-determinadas.

D) Considera que o conhecimento humano é modelado
pelas influências ambientais.

E) A sensação é a primeira fonte de todas as ideias.

33. (CONCURSO CRATO/2021) O projeto de constru-
ção da Psicologia enquanto ciência (FIGUEIREDO,
2002) revela-se:

A) Como um processo progressivo de diferenciação in-
terna que perpassou várias matrizes e possibilitou a
unificação da psicologia como ciência.

B) Como um processo em constante evolução, já que
as diferentes abordagens da ciência psicológica foram
construídas pacificamente, sem invalidar ou rechaçar
os objetos e métodos anteriormente utilizados neste
campo do saber.

C) Como um projeto construído em um campo de diver-
gências e oposições que vem a ser unificado através da
eliminação de alternativas que contradizem o projeto.

D) Como um projeto cuja unidade contraditória deve ser
assumida.

E) Como um projeto de construção que tem duas alterna-
tivas possíveis: a unificação ou a fragmentação.

34. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre a compreensão
dos limites entre os conceitos de normalidade e
anormalidade na saúde mental, NÃO podemos afir-
mar que:

A) O estado patológico significa ausência de uma norma,
um desvio da normalidade.

B) Cada indivíduo tem sua concepção do que é normal
para si.

C) Estar saudável é ser capaz de se ajustar às exigências
do meio.

D) O patológico não possui uma existência em si, só po-
dendo ser concebido numa relação.

E) O estado patológico também é uma forma de se viver.

35. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre os manuais de
classificação psiquiátrica, NÃO se pode afirmar
que:

A) A influência que a psicanálise exercia até a década de
1960 é substituída pela influência da psicofarmacolo-
gia.

B) As classificações psiquiátricas modernas se referem
a um conjunto de condutas, sentimentos e comporta-
mentos dos sujeitos, inseridos em suas redes sociais de
vínculo, família e trabalho, que são levadas em consi-
deração nos manuais ao definir um diagnóstico.

C) Atualmente, a abordagem hegemônica da classificação
psiquiátrica privilegia a sintomatologia do paciente.

D) O debate psicopatológico fica minimizado em favor do
diagnóstico.

E) Os manuais foram inicialmente criados para garantir
uma linguagem comum na comunidade científica.
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36. (CONCURSO CRATO/2021) A Lei da Reforma
Psiquiátrica Italiana, ou Lei Basaglia de 1978, pos-
sui como característica:

A) A centralidade da assistência no hospital psiquiátrico e
o tratamento passa a ser a prescrição do isolamento.

B) A necessidade de colocar a doença na centralidade do
processo, para poder tratar e lidar com os sujeitos a
partir do foco no sofrimento que enfrentam.

C) A concepção de que o sujeito, visto em sua totalidade,
não requer demandas de trabalho de lazer, de cuidados,
de relações e afetos.

D) A determinação de que sejam extintos serviços e estra-
tégias substitutivas ao modelo manicomial.

E) O desenvolvimento da noção de trabalho de base ter-
ritorial, efetivado no cotidiano da vida da cidade, nos
bairros, nos locais onde as pessoas vivem, trabalham e
se relacionam.

37. (CONCURSO CRATO/2021) Para a perspectiva
psicanalítica, as psicoses são consideradas como:

A) Uma perturbação primária da relação libidinal com
a realidade, onde a maioria dos sintomas manifestos
(particularmente construção delirante) são tentativas
secundárias de reconstrução do laço objetal.

B) Desvio em relação ao ato sexual ?normal?, manifesta-
ção bruta, não recalcada, da sexualidade infantil.

C) Concebidas tal como na clínica psiquiátrica, abran-
gendo uma extensão extremamente ampla de doenças
mentais.

D) Afecções cuja sintomatologia não é essencialmente
psíquica, cujas causas podem residir no sistema ner-
voso.

E) Afecção psicogênica em que os sintomas são a expres-
são simbólica de um conflito psíquico que tem raízes
na história infantil do sujeito e constitui compromissos
entre o desejo e a defesa.

38. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre as principais
contribuições da Abordagem Centrada na Pessoa
de Karl Rogers para a psicopatologia NÃO é cor-
reto afirmar que:

A) A tendência atualizante estaria presente em todos os
indivíduos, inclusive nos casos mais graves de saúde
mental.

B) Prioriza o diagnóstico dos quadros psicopatológicos.

C) As patologias mentais corresponderiam a um modo de
funcionamento incongruente e inautêntico do indiví-
duo.

D) Seu pensamento rompe com o modelo médico classi-
ficatório e reducionista para a compreensão dos fenô-
menos mentais.

E) Prioriza a pessoa e a experiência da relação terapeuta-
cliente.

39. (CONCURSO CRATO/2021) Segundo o CID-10,
são sintomas do Transtorno de Ansiedade Genera-
lizada, EXCETO:

A) Ansiedade flutuante.

B) Comportamentos compulsivos recorrentes.

C) Nervosismo persistente.

D) Tremores e tensão muscular

E) Medos de que o paciente ou um de seus próximos irá
brevemente ficar doente ou sofrer um acidente.

40. (CONCURSO CRATO/2021) Estão entre as técni-
cas da Psicologia Comportamental, EXCETO:

A) Agendamento de atividades.

B) Avaliações de prazer e realidade.

C) Prescrições comportamentais de tarefas graduais.

D) Treinamento de habilidades sociais.

E) Introspecção.

41. (CONCURSO CRATO/2021) A avaliação psicoló-
gica clínica tem vários objetivos (CUNHA, 2005). O
objetivo cuja especificidade consiste em testar as hi-
póteses iniciais, tomando como referência critérios
diagnósticos é:

A) Classificação simples.

B) Classificação nosológica.

C) Diagnóstico diferencial.

D) Avaliação compreensiva.
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E) Entendimento dinâmico.

42. (CONCURSO CRATO/2021) Os passos ordenados
do psicodiagnóstico, enquanto processo científico,
são:

A) 1. Contrato de trabalho; 2. Formulação das hipóte-
ses ou perguntas básicas; 3. Diagnóstico e prognóstico
4. Plano de Avaliação; 5. Administração de Testes
e Técnicas; 6. Levantamento, análise, interpretação e
integração dos dados; 7. Comunicação dos resultados.

B) 1. Formulação das hipóteses ou perguntas básicas; 2.
Contrato de trabalho; 3. Plano de Avaliação; 4. Ad-
ministração de Testes e Técnicas; 5. Levantamento,
análise, interpretação e integração dos dados; 6. Diag-
nóstico e prognóstico; 7. Comunicação dos resultados.

C) 1. Formulação das hipóteses ou perguntas básicas; 2.
Contrato de trabalho; 3. Diagnóstico e prognóstico 4.
Administração de Testes e Técnicas; 5. Plano de Ava-
liação; 6. Levantamento, análise, interpretação e inte-
gração dos dados; 7. Comunicação dos resultados.

D) 1. Contrato de trabalho; 2. Plano de Avaliação; 3. Ad-
ministração de Testes e Técnicas; 4. Levantamento,
análise, interpretação e integração dos dados; 5. For-
mulação das hipóteses ou perguntas básicas; 6. Diag-
nóstico e prognóstico; 7. Comunicação dos resultados.

E) 1. Formulação das hipóteses ou perguntas básicas; 2.
Administração de Testes e Técnicas; 3. Contrato de
trabalho; 4. Levantamento, análise, interpretação e in-
tegração dos dados; 5. Diagnóstico e prognóstico; 6.
Plano de Avaliação; 7. Comunicação dos resultados.

43. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre as teorias psi-
cogenéticas do desenvolvimento humano, NÃO é
correto afirmar:

A) Elas estudam a gênese e evolução das funções psíqui-
cas.

B) Piaget, Vygotsky e Wallon estão entre os seus princi-
pais representantes.

C) As teorias psicogenéticas possuem conceitos e bases
epistemológicas complementares, isentas de confron-
tos teóricos.

D) Analisar o diálogo entre os aportes conceituais das di-
ferentes teorias psicogenéticas enriquece o debate e a
evolução deste campo do saber.

E) As teorias psicogenéticas trazem contribuições impor-
tantes para a compreensão da Psicologia da Aprendi-
zagem e da Psicologia do Desenvolvimento.

44. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre a Epistemolo-
gia Genética de Jean Piaget, é correto afirmar:

A) Afirma que o conhecimento é proveniente unicamente
das funções inatas.

B) Defende que o conhecimento é construído exclusiva-
mente através das influências do meio social.

C) O conceito de equilibração majorante é secundário em
sua teoria.

D) A inteligência humana se desenvolve em estágios, do
mais simples ao mais complexo na seguinte ordem:
sensório motor, pré-operatório, operatório formal, ope-
ratório concreto.

E) Estudou o desenvolvimento do juízo moral, no qual a
evolução da prática e da consciência da regra pode ser
dividido em três etapas: anomia, heteronomia e auto-
nomia.

45. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre a Teoria
Histórico-Cultural de Vygotsky é correto afirmar:

A) O ser humano é construído nas relações sociais, rece-
bendo passivamente a influência da sociedade e cultura
no momento histórico em que vive.

B) Esta teoria do desenvolvimento humano foi construída
com a utilização dos métodos de introspecção, obser-
vação, análise e mensuração do comportamento.

C) As funções psicológicas elementares não estão presen-
tes no início do desenvolvimento infantil.

D) O desenvolvimento vai do plano interpsíquico para o
plano intrapsíquico, princípio da sociogênese das fun-
ções psíquicas.

E) O desenvolvimento das funções psicológicas superi-
ores se dá de forma mecânica, na qual os fatores
históricos, sociais e culturais atuam sobre o sujeito,
transformando-o.

46. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre os estágios da
teoria de Henri Wallon sobre o desenvolvimento in-
fantil, é correto afirmar:
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A) No primeiro estágio, Impulsivo Emocional, as mani-
festações emocionais ainda não têm um caráter social.

B) No segundo estágio, Sensório-Motor, o início do de-
senvolvimento da função simbólica é influenciado pela
ação.

C) No terceiro estágio, Personalismo, há um predomínio
das funções cognitivas em relação às funções afetivas.

D) No quarto estágio, Categorial, há um predomínio das
questões afetivas, o sujeito se volta para a construção
de si.

E) No quinto estágio, Adolescência, os progressos no
campo intelectual ocorrem de forma paralela e inde-
pendente dos aspectos de construção da identidade.

47. (CONCURSO CRATO/2021) A partir da perspec-
tiva da Psicologia da Educação como disciplina-
ponte entre os aspectos psicológicos e os aspectos
educacionais, os espaços de atuação do psicólogo es-
colar podem ser, EXCETO:

A) Serviço de clínica tradicional na escola.

B) Elaboração de materiais didáticos e curriculares.

C) Formação de professores.

D) Serviços de educação inclusiva/especial.

E) Serviços especializados de orientação educacional.

48. (CONCURSO CRATO/2021) Entre os aspectos im-
portantes a serem observados na atuação do psicó-
logo na educação básica, pode-se apontar:

A) Secundarização da importância das práticas cotidianas
que constroem a rotina escolar.

B) Consideração da escola como um lugar precário de
convivência e inserção social.

C) A atenção fragmentada aos aspectos social, pedagó-
gico e institucional em que são produzidas as proble-
máticas de atuação.

D) Valorização dos professores como agentes principais
no processo educacional.

E) Observação passiva e distanciada das estratégias ético-
político-pedagógicas que são utilizadas nas escolas, já
que o psicólogo escolar é um agente externo.

49. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre as teorias de li-
derança é correto afirmar, EXCETO:

A) Diversas teorias buscam explicar o fenômeno da lide-
rança, desenvolvendo métodos diferentes para intervir
no desenvolvimento de líderes.

B) A teoria do traço afirma que as qualidades pessoais di-
ferenciam os líderes dos não-líderes.

C) A teoria comportamental afirma que a liderança pode
ser ensinada através do desenvolvimento de competên-
cias.

D) A teoria da liderança situacional ou contingencial en-
fatiza que a emergência e a manutenção de um líder
eficaz estão relacionadas a aspectos do meio ambiente
no qual o líder está inserido.

E) O estilo transformacional considera que o líder é um
agente de transformação de sua equipe, porém é in-
capaz de provocar autoconfiança e mudanças positivas
nos liderados.

50. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre as contribui-
ções da teoria de Kurt Lewin para a Psicologia So-
cial, podemos afirmar:

A) Partia dos princípios da Psicologia da Gestalt, portanto
não havia a possibilidade de que os grupos fossem con-
siderados unidade de análise básica da Psicologia So-
cial.

B) Problemas sociais como o preconceito, produtividade
no trabalho, mudança nos hábitos alimentares e violên-
cia são originados nos indivíduos, de forma isolada.

C) É mais fácil induzir a mudança em um indivíduo iso-
lado do que em um grupo.

D) A primeira fase da mudança planejada é a permanência
dos novos padrões grupais.

E) Desenvolveu o conceito de pesquisa-ação, no qual a
pesquisa é vinculada à ação social, importante contri-
buição para a Psicologia Social aplicada.

51. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre as contribui-
ções da teoria de Martín-Baró para a Psicologia So-
cial, podemos afirmar:

A) Sua concepção de Psicologia Social pode ser compre-
endida sem uma referência à situação política, social e
econômica da América Latina.
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B) Defendia o idealismo metodológico, no qual as leis e
princípios gerais poderiam ser aplicados a qualquer re-
alidade social.

C) Fortaleceu a concepção universalista, alheia à história
e de vertente individualista da Psicologia Social he-
gemônica.

D) Enfatiza o compromisso da Psicologia Social com as
classes marginalizadas a partir de uma Psicologia So-
cial crítica e libertadora.

E) Temáticas como a violência, o machismo, o fatalismo,
a saúde mental e a guerra não fizeram parte das suas
investigações.

52. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre as funções dos
estereótipos, segundo Henri Tajfel, NÃO É correto
afirmar:

A) Os estereótipos atendem a quatro tipos de funções:
cognitiva, preservação de valores, ideológica e diferen-
ciação com relação a outros grupos.

B) Os estereótipos minimizam as diferenças entre pessoas
pertencentes ao mesmo grupo social.

C) Os estereótipos acentuam as diferenças entre os mem-
bros de diferentes grupos.

D) A identidade social é o elo utilizado para analisar as
relações entre as funções individuais dos estereótipos
e suas funções sociais.

E) Os estereótipos são facilmente modificados nas rela-
ções sociais, pois o consenso social não pode ser utili-
zado como critério de validade.

53. (CONCURSO CRATO/2021) O psicólogo, ao faci-
litar grupos na perspectiva da saúde comunitária,
NÃO deve:

A) Ser considerado como um agente de mudança social.

B) Assegurar distanciamento na relação profissional, já
que o usuário é um objeto de intervenção.

C) Ter bom domínio de teorias e técnicas grupais.

D) Atuar com experiência, senso crítico, respeito, firmeza
e afeto ao apoiar e dar limites durante o processo gru-
pal.

E) Utilizar os recursos disponíveis para criar um contexto
de aprendizagem e crescimento que responda às neces-
sidades, possibilidades e limitações do grupo.

54. (CONCURSO CRATO/2021) Em relação aos novos
arranjos familiares, pode-se afirmar que:

A) As mudanças sociais e demográficas na contempora-
neidade têm levado ao surgimento de novos arranjos
familiares.

B) As famílias monoparentais, as famílias extensas, as fa-
mílias de casais homoafetivos e as famílias reconstruí-
das são exemplos de novos arranjos familiares que po-
dem ser considerados como famílias desestruturadas.

C) A compreensão do conceito de família engloba apenas
a questão biológica, a questão simbólica não é rele-
vante, podendo ser desconsiderada no trabalho do psi-
cólogo.

D) A Política Nacional de Assistência Social tem colo-
cado em evidência o trabalho apenas com o indivíduo,
desvinculado do contexto familiar, o que subtrai a rele-
vância do conhecimento dos novos arranjos familiares.

E) A família pode ser considerada como um sujeito de di-
reitos, desde que ela tenha um arranjo familiar do tipo
nuclear, formada por pai, mãe e filhos, e seja estrutu-
rada.

55. (CONCURSO CRATO/2021) Ao considerar a atu-
ação do Psicólogo no Centro de Referência de As-
sistência Social, NÃO é correto afirmar que:

A) Deve estar focada na prevenção de situações de risco
pessoal e social e na promoção da vida em locais de
baixo IDH.

B) Prioriza as potencialidades e os aspectos saudáveis
presentes nos sujeitos, nas famílias e na comunidade.

C) Facilita a promoção do desenvolvimento da autonomia
dos indivíduos.

D) Compreender o papel ativo do sujeito e a influência das
relações sociais, dos valores e conhecimentos culturais
sobre o desenvolvimento humano pode favorecer uma
atuação profissional que seja transformadora das desi-
gualdades sociais.
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E) O psicólogo deve colaborar no processo de construção
de uma nova ótica da promoção, que fortaleça o assis-
tencialismo, as benesses, e que esteja centrada na ca-
ridade e no favor, fortalecendo o paradigma da tutela,
das ações dispersas e pontuais.

56. (CONCURSO CRATO/2021) Quanto à inserção do
psicólogo no SUS a partir da política de Apoio Ma-
tricial, a ser desenvolvida pela Equipe de Saúde da
Família em parceria com a Equipe de Saúde Men-
tal, NÃO é correto afirmar:

A) A formação acadêmica tradicional, em que predomina
o modelo clínico-individual, é adequada ao modelo
proposto.

B) O apoio matricial ampliou a concepção de clínica dos
psicólogos que trabalham nele e introduziu novas pers-
pectivas de clínica ampliada em sua atuação.

C) A formação com ênfase em técnicas grupais e interven-
ções psicossociais é um diferencial importante para a
atuação no Apoio Matricial.

D) A formação em serviço através das práticas de atendi-
mento aliadas às supervisões trazem uma contribuição
significativa para a atuação do psicólogo.

E) Neste modelo, há a possibilidade de atuação do psicó-
logo através da integração entre as práticas clínicas e
as atividades de promoção em Saúde Mental.

57. (CONCURSO CRATO/2021) São considerados
obstáculos ao trabalho do psicólogo a serem en-
frentados através de olhar ampliado, sob o filtro do
apoio matricial na Atenção Básica do SUS:

A) O número reduzido de equipes de Saúde da Família a
serem apoiadas, pois a redução dificulta a compreen-
são do trabalho do psicólogo e a formação de vínculos
entre os profissionais.

B) A lógica do atendimento individualizado, curativista,
descontextualizado e desvinculado de outros saberes.

C) Manutenção da implicação dos demais profissionais
com o cuidado da pessoa em sofrimento mental, o que
possibilita que a atenção seja feita pelos diversos pro-
fissionais envolvidos.

D) O baixo número de encaminhamentos equivocados
para o profissional da Psicologia, o que gera uma de-
manda pequena e organizada, fruto da compreensão
adequada quanto às possibilidades de trabalho do psi-
cólogo.

E) O profissional de Psicologia se vê impelido ao compar-
tilhamento de saberes com disciplinas que dialogam de
forma enfática e eficiente com necessidades cruciais
dos sujeitos em seus contextos de vida, considerando
os diversos determinantes do processo saúde-doença.

58. (CONCURSO CRATO/2021) É correto afirmar em
relação à função primordial do Código de Ética
profissional do Psicólogo, estabelecido pela Resolu-
ção CFP nº 10, de 21 de julho de 2005, que:

A) Normatiza a natureza técnica do trabalho.

B) É um conjunto fixo de normas imutável no tempo.

C) Procura fomentar a autorreflexão exigida de cada indi-
víduo acerca da sua práxis, de modo a responsabilizá-
lo, pessoal e coletivamente, por ações e suas con-
sequências no exercício profissional.

D) A missão primordial visa assegurar um padrão de con-
duta que não se relaciona com o reconhecimento social
da categoria.

E) Independe do estágio de desenvolvimento da Psicolo-
gia enquanto campo científico e profissional.

59. (CONCURSO CRATO/2021) Uma das penalidades
a serem aplicadas quando há infração disciplinar
consequente da transgressão aos preceitos do Có-
digo de Ética Profissional do Psicólogo, estabelecido
pela Resolução CFP nº 10, de 21 de julho de 2005, é
a suspensão do exercício profissional ad referendum
do Conselho Federal por até:

A) 10 dias

B) 30 dias

C) 2 meses

D) 6 meses

E) 1 ano
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60. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre regulamenta-
ção da prestação de serviços psicológicos no Brasil
por meio da Tecnologia da Informação e Comuni-
cação, durante a pandemia do COVID-19, é correto
afirmar que:

A) O Conselho Federal de Psicologia não se manifestou
em relação a esta especificidade no contexto de pande-
mia.

B) Devido à situação emergencial, o psicólogo não pre-
cisa conhecer e nem cumprir o Código de Ética Profis-
sional, estabelecido pela Resolução CFP nº 10, de 21
de julho de 2005, na prestação de serviços psicológicos
por meio de tecnologias da comunicação e informação.

C) A prestação de serviços psicológicos está condicio-
nada à realização de cadastro prévio na plataforma e-
Psi junto ao respectivo Conselho Regional de Psicolo-
gia - CRP.

D) O psicólogo não pode prestar serviços psicológicos por
meio da Tecnologia da Informação e Comunicação du-
rante a pandemia do COVID-19.

E) Não há nenhuma referência à regulamentação da pres-
tação de serviços psicológicos por meio da Tecnologia
da Informação e Comunicação na história das Resolu-
ções do Conselho Federal de Psicologia.
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