PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - RN

NÍVEL SUPERIOR
CARGO:

Psicólogo-CRAS
EXAME GRAFOTÉCNICO:
(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

“Viçosa! Viçosa! Teus filhos cantam a mil, Viçosa! Viçosa! Orgulho do meu Brasil”.

INSTRUÇÕES:
01 Verifique se este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo Português de 01 a 15,
Raciocínio Lógico de 16 a 25 e Conhecimentos Específicos de 26 a 40.
02 Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de
Sala.
03 Verifique se os dados existentes na Folha de Respostas conferem com os dados do Cartão de Inscrição.
04 Esta Prova tem duração de 4 (quatro) horas. Não é permitida a saída do candidato antes de esgotado o tempo mínimo de 2
(duas) horas.
05 É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o
uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o
desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.
06 Assine, ao sair da sala, a Lista de Presença e entregue o seu Caderno de Prova e a Folha de Respostas, devidamente
assinados, ao Fiscal de Sala. O Candidato poderá destacar o gabarito rascunho da última folha da prova, e levá-lo para sua
conferência.
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PORTUGUÊS
Leia o texto 1 abaixo e responda às questões de 01 a 05:
Texto 1
Neurocientista é alvo de mansplaining citando artigo que ela mesma escreveu
Enquanto palestrava, a especialista foi interrompida por homem que sugeriu a leitura de um estudo sobre o assunto – que ela
mesma tinha escrito.
REDAÇÃO GALILEU
05 NOV 2019 - 12H50 ATUALIZADO EM 05 NOV 2019 - 19H20
A neurocientista Dra. Tasha Stanton contou no Twitter um episódio de machismo que sofreu durante a Conferência Australiana da
Associação de Fisioterapia, que aconteceu no ﬁm de outubro. Ela foi vítima de mansplaining com sua própria pesquisa cientíﬁca.
Mansplaining é um termo em inglês usado para descrever o comportamento de alguns homens que assumem que uma mulher não
conhece determinado assunto e insiste em explicá-lo, subestimando os conhecimentos da mulher.
O caso de Stanton é um exemplo de mansplaining: enquanto ela palestrava, um cientista homem a interrompeu no meio do discurso e
sugeriu que ela lesse determinado artigo para "entender melhor" o assunto. O artigo que ele indicou, entretanto, tinha sido escrito pela
própria palestrante.
"Espere aí por um segundo, amigo. Sou Stanton. Eu sou a autora do artigo que você acabou de mencionar", ela disse naquele momento
da palestra. Ela e outros cientistas da conferência riram da situação, mas ela ﬁcou desconfortável com o acontecido.
Fonte: https://revistagalileu.globo.com/

1ª QUESTÃO:
Analise as alternativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.
O texto 1 versa sobre um tipo especíﬁco de machismo, que consiste em desmerecer a inteligência de uma mulher.
É possível aﬁrmar que o texto 1 possui como tema central o bullying contra um cientista.
O cientista homem a que se refere o texto 1 foi a vítima do mansplaining.
O texto 1 aﬁrma que o cientista homem que interrompeu Drª Stanton durante a palestra era o autor do artigo que indicou para que ela
entendesse melhor o assunto sobre o qual palestrava.
e) A Drª Stanton, em nenhum momento, sentiu-se em uma situação desagradável durante a Conferência Australiana da Associação de
Fisioterapia.
a)
b)
c)
d)

2ª QUESTÃO:
Ainda com base no texto 1, cujo gênero textual é uma notícia, atribua (V) para as assertivas verdadeiras ou (F) para as assertivas falsas.
( ) Apenas pela interpretação da manchete, não é possível identiﬁcar quem praticou mansplaining contra a cientista.
( ) O lead da notícia responde a todas as questões fundamentais para um texto do domínio jornalístico: o que, quem, quando, onde,
como e por quê.
( ) A notícia foi publicada pela Redação Galileu, pela primeira vez, em 05 de novembro de 2019, às 12h50.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses:
a)
b)
c)
d)
e)

F, F e F.
V, V e V.
F, F e V.
V, F e F.
V, F e V.

3ª QUESTÃO:
Analise o período abaixo e responda ao que se pede.
“Ela e outros cientistas da conferência riram da situação, mas ela ﬁcou desconfortável com o acontecido.” Trata-se de um período
composto:
a)
b)
c)
d)
e)

Por coordenação, com duas orações independentes, sendo a segunda oração classiﬁcada como sindética adversativa.
Por subordinação, com duas orações dependentes entre si, sendo a primeira subordinada à segunda.
Por coordenação, com duas orações independentes, sendo a segunda oração classiﬁcada como sindética aditiva.
Por subordinação, com duas orações independentes entre si.
Por coordenação, com duas orações independentes, sendo a segunda oração classiﬁcada como assindética.
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4ª QUESTÃO:
A coesão do texto 1 é construída com base em diferentes recursos
de referenciação. A partir dessa informação, assinale a alternativa
CORRETA sobre as formas referenciais empregadas nos trechos
abaixo:
a) Em: “Enquanto palestrava, a especialista foi interrompida
por homem que sugeriu a leitura de um estudo sobre o assunto
– que ela mesma tinha escrito”, o termo “a especialista”
remete à “neurocientista”, enquanto “ela” remete à “leitura”.
b) Em: “O caso de Stanton é um exemplo de mansplaining:
enquanto ela palestrava, um cientista homem a interrompeu
no meio do discurso e sugeriu que ela lesse determinado artigo
para 'entender melhor' o assunto”, o pronome pessoal “ela” e o
pronome oblíquo “a” são referenciais anafóricos que retomam
“Stanton”.
c) Em: “O caso de Stanton é um exemplo de mansplaining:
enquanto ela palestrava, um cientista homem a interrompeu
no meio do discurso e sugeriu que ela lesse determinado artigo
para 'entender melhor' o assunto”, o pronome pessoal “ela” e o
pronome oblíquo “a” são referenciais catafóricos que
retomam “Stanton”.
d) Em: “Enquanto palestrava, a especialista foi interrompida por
homem que sugeriu a leitura de um estudo sobre o assunto –
que ela mesma tinha escrito”, a expressão em negrito se refere
anaforicamente a “estudo”.
e) Em: “O caso de Stanton é um exemplo de mansplaining:
enquanto ela palestrava, um cientista homem a interrompeu
no meio do discurso e sugeriu que ela lesse determinado
artigo para 'entender melhor' o assunto”, a expressão em
negrito remete a “discurso”.
5ª QUESTÃO:
Considerando as versões abaixo para os dois trechos iniciais do
texto 1, analise a ÚNICA alternativa que atende às regras da
norma padrão:
a) Mansplaining é um termo em inglês usado para descrever o
comportamento de alguns homens que assumem que uma
mulher não conhece determinado assunto, e insiste em
explicá-lo, subestimando os conhecimentos da mulher.
b) A neurocientista Dra. Tasha Stanton contou no Twitter um
episódio de machismo que sofreu durante a Conferência
Australiana da Associação de Fisioterapia que aconteceu no
ﬁm de outubro.
c) Mansplaining é um termo em inglês usado para descrever o
comportamento de alguns homens que assumem que uma
mulher não conhece determinado assunto e insistem em
explicá-lo, subestimando os conhecimentos da mulher.
d) A neurocientista Dra. Tasha Stanton contou no Twitter um
episódio de machismo, que sofreu durante a Conferência
Australiana da Associação de Fisioterapia, que aconteceu no
ﬁm de outubro.
e) Mansplaining é um termo em inglês, usado para descrever o
comportamento de alguns homens, que assume que uma
mulher não conhece determinado assunto e insistem em
explicá-lo, subestimando os conhecimentos da mulher.
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Após a leitura do texto 2 a seguir, responda às questões de 06 a 09.
Texto 2
'ANJO BOM DA BAHIA'
Nascida em Salvador, Irmã Dulce, que ﬁcou conhecida como
"anjo bom da Bahia", teve uma trajetória de fé e obstinação na
qual enfrentou as rígidas regras de enclausuramento da igreja para
prestar assistência a comunidades pobres da cidade, trabalho que
realizou até a morte.
Ela ingressou na vida religiosa como noviça na Congregação das
Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição, em São Cristóvão
(SE).
Em Salvador, passou a se dedicar a ações sociais. Em 1959,
ocupou um galinheiro ao lado do Convento Santo Antônio e
improvisou uma enfermaria para cuidar de doentes. Foi o embrião
das Obras Sociais Irmã Dulce, que atualmente atende uma média
de 3,5 milhões de pessoas por ano.
Fonte: https://br.noticias.yahoo.com/

6ª QUESTÃO:
Analise as assertivas abaixo acerca da tipologia textual e do
gênero textual do texto 2 e assinale a alternativa CORRETA.
a) Quanto ao gênero textual, o texto é uma notícia, com
predomínio do tipo descritivo.
b) Quanto ao gênero textual, o texto é um fragmento biográﬁco,
com predomínio do tipo dissertativo-argumentativo.
c) Quanto ao tipo textual, o texto é um fragmento biográﬁco, com
predomínio do gênero narrativo.
d) Quanto ao gênero textual, o texto é um fragmento biográﬁco,
com predomínio do tipo narrativo.
e) Quanto ao gênero textual, o texto é uma notícia, com
predomínio do tipo injuntivo.
7ª QUESTÃO:
Ainda com base no texto 2, atribua (V) para as assertivas
verdadeiras ou (F) para as assertivas falsas:
( ) De forma coerente com o tipo textual do texto, é possível
aﬁrmar que, predominantemente, os verbos estão
conjugados no pretérito perfeito.
( ) Na oração “que atualmente atende uma média de 3,5
milhões de pessoas por ano”, o correto seria conjugar o
verbo “atender” no pretérito imperfeito, para a construção
do sentido do texto com base na norma padrão.
( ) Considerando apenas a oração “Em Salvador, passou a se
dedicar a ações sociais.”, é possível aﬁrmar que se trata de
um sujeito oculto.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de
preenchimento dos parênteses.
a)
b)
c)
d)
e)

V, V e V.
V, F e V.
V, F e F.
F, F e F.
F, V e V.
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8ª QUESTÃO:
Em relação às ﬁguras de linguagem, assinale a alternativa CORRETA.
Ocorre uma antítese na expressão “Anjo Bom da Bahia”.
O “Anjo Bom da Bahia” é a metáfora através da qual ﬁcou conhecido o Convento Santo Antônio.
Em “Foi o embrião das Obras Sociais Irmã Dulce”, “embrião” é uma comparação entre a Irmã Dulce e as Obras Sociais.
No trecho: “Em 1959, ocupou um galinheiro ao lado do Convento Santo Antônio e improvisou uma enfermaria para cuidar de
doentes”, há um eufemismo.
e) Em “Foi o embrião das Obras Sociais Irmã Dulce”, “embrião” é uma metáfora que se refere à Irmã Dulce.
a)
b)
c)
d)

9ª QUESTÃO:
Com relação à estruturação das sentenças, atribua (V) para as assertivas verdadeiras ou (F) para as assertivas falsas:
( ) A oração “que ﬁcou conhecida como 'anjo bom da Bahia” pode ser suprimida do texto, sem prejuízo para o sentido da oração
principal à qual está subordinada.
( ) O período: “Em 1959, ocupou um galinheiro ao lado do Convento Santo Antônio e improvisou uma enfermaria para cuidar de
doentes” é constituído por duas orações coordenadas, separadas pela conjunção aditiva “e”, e uma oração subordinada adverbial
ﬁnal, introduzida pela conjunção “para”.
( ) No período: “Foi o embrião das Obras Sociais Irmã Dulce, que atualmente atende uma média de 3,5 milhões de pessoas por ano.”,
a oração introduzida pelo pronome relativo é classiﬁcada como subordinada adjetiva explicativa.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses.
a) V, V e V.
b) V, F e V.

c) V, F e F.
d) F, F e F.

e) F, V e V.

Um estudante de pós-graduação de uma universidade pública brasileira submeteu por e-mail o resumo de seu artigo cientíﬁco para
apresentação oral em um importante evento acadêmico internacional, na sua área de atuação. Leia com atenção o texto 3 abaixo e
responda às questões 10 e 11:
Texto 3
Para: comissaoorganizadora@gmail.com
Assunto: Submissao de resumo
Querida Comissao organizadora:
Segue o resumo bilingue do meu artigo para apresentacao no Congresso inter-nacional X, conforme a
chamada disponivel na pagina do evento. Oportunamente, convem indicar que tenho interesse em
concorrer a bolsa para a coedicao dos trabalhos a ser publicados. Por fim, peco desculpas pela ausencia
de ascentos, meu teclado esta com problemas hehe.
Valeu!
Caio

10ª QUESTÃO:
Selecione a opção que converte adequadamente o texto do e-mail ao Novo Acordo Ortográﬁco.
a) Querida Comissão Organizadora:
Segue o resumo bilíngue do meu artigo para apresentação no Congresso internacional X, conforme a chamada disponível na página
do evento. Oportunamente, convêm indicar que tenho interesse em concorrer a bolsa para a co-edição dos trabalhos a ser
publicados. Por ﬁm, peço desculpas pela ausência de assentos, meu teclado está com problemas hehe. Valeu! Caio.
b) Querida Comissão Organizadora:
Segue o resumo bilingüe do meu artigo para apresentação no Congresso Inter-nacional X, conforme a chamada disponível na
página do evento. Oportunamente, convêm indicar que tenho interesse em concorrer a bolsa para a coedição dos trabalhos a ser
publicados. Por ﬁm, peço desculpas pela ausência de acentos, meu teclado está com problemas hehe. Valeu! Caio.
c) Querida Comissão Organizadora:
Segue o resumo bilíngüe do meu artigo para apresentação no Congresso Inter-nacional X, conforme a chamada disponível na
página do evento. Oportunamente, convém indicar que tenho interesse em concorrer a bolsa para a co-edição dos trabalhos a ser
publicados. Por ﬁm, peco desculpas pela ausência de ascentos, meu teclado está com problemas hehe. Valeu! Caio.
d) Querida Comissão Organizadora:
Segue o resumo bilíngue do meu artigo para apresentação no Congresso Internacional X, conforme a chamada disponível na página
do evento. Oportunamente, convém indicar que tenho interesse em concorrer a bolsa para a coedição dos trabalhos a ser publicados.
Por ﬁm, peço desculpas pela ausência de acentos, meu teclado está com problemas hehe. Valeu! Caio
e) Querida Comissão Organizadora:
Segue o resumo bilingue do meu artigo para apresentação no Congresso Internacional X, conforme a chamada disponivel na página
do evento. Oportunamente, convem indicar que tenho interesse em concorrer a bolsa para a coedição dos trabalhos a ser publicados.
Por ﬁm, peco desculpas pela ausencia de assentos, meu teclado está com problemas hehe. Valeu! Caio.
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11ª QUESTÃO:
Os responsáveis pela organização do evento não aceitaram o trabalho do estudante Caio, devido a problemas sintáticos e de adequação
linguística do seu e-mail (texto 3) à situação social. Assinale a alternativa que melhor justiﬁca o posicionamento da organização do
evento sobre a não aceitação do referido trabalho, uma vez que, no e-mail, o estudante Caio apresenta problemas de:
a) Pontuação, como o uso inadequado da vírgula em: “no Congresso Internacional X, conforme a chamada disponivel na página do
evento”, além do uso de expressões inadequadas para a situação social formal, como a despedida “Valeu”, um exemplo de variação
dialetal.
b) Pontuação, como o uso de dois pontos após “Querida Comissão Organizadora”, e de uso de expressões inadequadas para a situação
social formal, como a onomatopeia representada pelo “hehe”, um exemplo de variação dialetal.
c) Concordância nominal, em “trabalhos a ser publicados”, em vez de “trabalho a ser publicado”, e de uso de expressões
inadequadas para a situação social formal, como a intimidade do vocativo “Querida Comissão Organizadora”, um exemplo de
variação dialetal.
d) Pontuação, como o uso da vírgula inapropriada após “Oportunamente”, e de uso de expressões inadequadas para a situação social
formal, como a intimidade do vocativo “Querida Comissão Organizadora”, um exemplo de variação de registro.
e) Concordância verbal, em “trabalhos a ser publicados”, em vez de “trabalhos a serem publicados”, e de uso de expressões
inadequadas para a situação social formal, como a onomatopeia representada pelo “hehe”, um exemplo de variação de registro.
Com base no texto 4, responda às questões 12, 13 e 14 a seguir.
Texto 4:

Copa do Mundo no Brasil: um espaço para a criação de neologismos
Benilde Socreppa Schultz
Márcia Sipavicius Seide
RESUMO: O léxico de uma língua pode ser considerado como o retrato de uma sociedade em seus
diversos níveis de manifestação, pois é através das unidades lexicais que são representadas as mais
variadas situações sociais e culturais. A realização de um evento nas proporções da Copa do Mundo no
Brasil é um espaço que se configura ideal para a criação de itens lexicais novos e lúdicos. Para Alves
(2014), o aspecto lúdico na criação de neologismos está presente em todos os gêneros discursivos, como
o humorístico, o literário, o publicitário e o jornalístico. Para este artigo, coletamos, durante o mês da
realização da Copa do Mundo de 2014, os neologismos presentes em três revistas e jornais on-line:
Globo Esporte, Revista Veja e Gazeta do Povo. A análise dos dados mostrou que esse grande evento deu
vazão a uma explosão de novas palavras e novas significações para cuja identificação a utilização de
informação lexicográfica como critério não foi suficiente, sendo recomendada a adoção de critérios
adicionais para tornar a análise mais precisa.
PALAVRAS-CHAVE: Neologismos. Aspectos lúdicos. Copa do Mundo.
Fonte: Revista GTLex | Uberlândia | v.2 n.1 | jul./dez. 2016

12ª QUESTÃO:
Com relação à conﬁguração textual, assinale a alternativa CORRETA.
a) Com respeito ao tipo textual, trata-se de um resumo acadêmico, caracterizado por sintetizar as principais seções de um artigo
cientíﬁco, respectivamente, a saber: problematização, referencial teórico, metodologia, análise de dados, resultados e conclusão.
b) Trata-se de um texto cujo gênero é o resumo acadêmico, caracterizado por sumarizar as principais seções de um artigo cientíﬁco,
respectivamente, a saber: objetivo, referencial teórico, metodologia, análise de dados e resultados.
c) Quanto ao gênero textual, trata-se de um resumo acadêmico, caracterizado por sintetizar as principais seções de um artigo
cientíﬁco, respectivamente, a saber: problematização, referencial teórico, metodologia, análise de dados, resultados e conclusão.
d) Quanto ao gênero textual, trata-se de um resumo crítico (resenha), marcado pelo posicionamento das autoras sobre a importância
do estudo dos neologismos para a renovação lexical da língua portuguesa.
e) Com respeito ao tipo textual, trata-se de um resumo indicativo que, portanto, possui como objetivo principal a indicação dos pontos
principais do artigo, como uma lista.
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13ª QUESTÃO:
Analise as assertivas a seguir e atribua (V) para as verdadeiras ou (F) para as falsas:

( ) Apesar de bem escrito, o texto apresenta um problema sintático: a ausência da crase no trecho em negrito: “A análise dos dados
mostrou que esse grande evento deu vazão a uma explosão de novas palavras [...]”.
( ) É possível aﬁrmar que o texto é um bom exemplo do uso da norma padrão do português brasileiro, pois não apresenta problemas
morfossintáticos.
( ) No trecho: “O léxico de uma língua pode ser considerado como o retrato de uma sociedade em seus diversos níveis de
manifestação”, há um problema de concordância. O correto seria: “O léxico de uma língua pode ser considerada como o retrato
de uma sociedade em seus diversos níveis de manifestação”.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses:

a) F, F e F.
b) F, V e F.
c) F, V e V.
d) V, V e F.
e) V, F e V.

14ª QUESTÃO:
Assinale a alternativa que corresponde à reescrita dos períodos abaixo, a qual esteja adequada à norma padrão e mantendo o sentido
original apresentado no texto 4:

a) A análise dos dados mostrou que esse grande evento, permitiu uma explosão de novas palavras e novas signiﬁcações cuja
identiﬁcação não foi suﬁciente pela adoção de critérios adicionais para tornar a análise mais precisa.
b) O léxico de uma língua, pode ser considerado como o retrato de uma sociedade em seus diversos níveis de manifestação, todavia é
através das unidades lexicais que são representadas as mais variadas situações sociais e culturais.
c) O léxico de uma língua pode ser considerado como o retrato de uma sociedade em seus diversos níveis de manifestação, além disso
é através das unidades lexicais que são representadas as mais variadas situações sociais e culturais.
d) A análise dos dados mostrou que a utilização de informação lexicográﬁca como critério não foi suﬁciente para identiﬁcar a
explosão de novas palavras e novas signiﬁcações advindas desse grande evento.
e) O léxico de uma língua pode ser considerado como o retrato de uma sociedade em seus diversos níveis de manifestação, portanto é
através das unidades lexicais, que são representadas as mais variadas situações sociais e culturais.

15ª QUESTÃO:
Considerando os processos de formação de palavras, assinale a alternativa que possui exemplos de neologismos formados,
respectivamente, por processos de derivação suﬁxal e truncamento:

a) Zagallismo/Neymarzete.
b) Flalemanha/Zagallismo.
c) Luxemburguês/Flalemanha.
d) Fuleco/Luxemburguês.
e) Zagallismo/Fuleco.
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RACIOCÍNIO
RACIOCÍNIO LÓGICO
LÓGICO
16ª QUESTÃO
Considere A uma proposição falsa e B e C duas proposições verdadeiras.
Qual o valor lógico da proposição D : [(AÚ ~ B) « (~ C Ù B)] ® [(A Ù B) Ù (B Ú C)]?
a)
b)
c)
d)
e)

D é verdadeiro e falso.
Verdadeiro.
Não é possível determinar o valor lógico de D.
D não tem valor lógico.
Falso.

17ª QUESTÃO
Classiﬁque cada uma das aﬁrmativas a seguir colocando (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas .
(
(
(
(

)
)
)
)

A negação da negação de uma contradição é uma tautologia.
Contingência é uma proposição cujo valor lógico é sempre verdadeiro.
A disjunção de uma tautologia com uma contradição é uma contingência.
A proposição composta (A→B)→(B→A) é uma contingência.

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses.
a)
b)
c)
d)
e)

V, V, F e F.
V, V, F e V.
F, F, V e V.
F, F, F e V.
F, F, V e F.

18ª QUESTÃO
Qual dos itens abaixo corresponde aos valores lógicos (de cima para baixo) da última coluna da tabela-verdade a seguir?
A
V
V
F
F

a)
b)
c)
d)
e)

B [(A ® B) Ú (B ® A)] « [A Ù (~ A Ú A)]
V
F
V
F

F, V, V e V.
V, F, F e F.
F, V, V e F.
V, F, F e V.
V, V, F e F.

19ª QUESTÃO
Considere as proposições P, Q, R e S abaixo:
P:A « B
Q:A ® B
R:B® A
S : (~ A Ú B) Ù (~ B Ú A)

É CORRETO aﬁrmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

P e S são proposições equivalentes.
∼P e S são proposições equivalentes.
As proposições P e Q∨R são equivalentes.
Q∨R e S são proposições equivalentes.
A proposição Q∧R é equivalente a negação da proposição P.
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20ª QUESTÃO
Observando o desempenho do primeiro semestre dos alunos de uma escola, a direção do colégio constatou que, numa determinada
turma, a grande maioria dos estudantes estavam com notas ruins. Visando incentivar uma melhora no desempenho escolar desses
discentes, a direção prometeu que, se o índice de aprovação no ﬁnal do ano fosse de, pelo menos, 90%, iria sortear um computador entre
os alunos dessa turma. Sabendo que, no ﬁnal do ano, não houve o sorteio do computador entre os seus alunos, pode-se aﬁrmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

Todos os alunos da turma foram aprovados.
Mais de 90% dos alunos foram aprovados.
Todos os alunos da turma foram reprovados.
Menos de 90% dos alunos foram aprovados.
Apenas 50% dos alunos foram aprovados.

21ª QUESTÃO
Classiﬁque cada uma das equivalências lógicas (Û ) a seguir colocando (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas .
(
(
(
(

) ~(p Ú q) Û ~ p Ù ~ q
) p Ù (q Ú r) Û (p Ù q) Ú (p Ù r)
)p Ù p Û~ p
) p Ù (p Ú q) Û q

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses.
a)
b)
c)
d)
e)

V, V, F e F.
V, V, V e F.
F, F, F e V.
F, V, F e V.
V, F, V e F.

22ª QUESTÃO
Qual alternativa corresponde ao termo 987 da sequência abaixo (os três pontos abaixo representam a continuação da sequência de
desenhos)?

a)

b)

c)

d)

e)
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23ª QUESTÃO
No feriado de 12 de outubro, Letícia, Paula e Viviane decidiram jogar boliche. Considere as proposições abaixo:

I-

Letícia derrubou mais pinos do que Paula.

II- Paula derrubou menos pinos do que Viviane.
III- Viviane derrubou mais pinos do que Letícia.

Se as duas primeiras proposições forem verdadeiras, é possível CONCLUIR que:

a) a terceira proposição é verdadeira.
b) a terceira proposição é falsa.
c) não é possível determinar o valor lógico da terceira proposição.
d) a terceira proposição é, simultaneamente, verdadeira e falsa.
e) a terceira proposição não tem valor lógico.

24ª QUESTÃO
Valéria, Laura e Tereza são donas das empresas A, B e C (não necessariamente nessa ordem). Nessas empresas, fabricam-se tecidos,
bolsas e joias (não necessariamente nessa ordem). Sabe-se ainda que:

I-

A empresa B não é de Tereza.

II- Fabricam-se joias na empresa C.
III- Tereza é dona da empresa que fabrica bolsas.
IV- A empresa de Laura não fabrica joias.

Com base nas informações acima, é CORRETO aﬁrmar que:

a) Tereza é dona da empresa C.
b) Na empresa A, que não é de Laura, fabricam-se bolsas.
c) A empresa C, que pertence a Valéria, fabrica bolsas.
d) Valeria é dona da empresa que fabrica tecidos.
e) Laura é dona da empresa C.

25ª QUESTÃO
Ricardo resolveu fazer um churrasco para comemorar seu aniversário e, para isto, comprou dois tipos de carne (picanha e contra ﬁlé).
Sabe-se que 28 pessoas comeram picanha, 15 pessoas comeram picanha e contra ﬁlé, 05 pessoas comeram apenas contra ﬁlé e 02
pessoas não comeram carne. Quantas pessoas havia na festa?

a) 33
b) 30
c) 35
d) 40
e) 37
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26ªQUESTÃO
A característica essencial no Transtorno Paranoide da Personalidade é uma tendência persistente para interpretar as ações das pessoas.
Assinale a alternativa CORRETA que explicita os critérios que identiﬁquem tal transtorno.
a) Perfeccionismo que interfere na conclusão de tarefas; inﬂexibilidade, rigidez e teimosia; Pouco interesse em relações sexuais.
b) Autovalorização excessiva; indiferença aos sentimentos alheios; poucos interesses sexuais; indiferença a elogios e críticas;
raramente vivenciam emoções fortes como raiva e alegria.
c) Busca constante de aﬁrmação, aprovação ou elogios; autodramatização; teatralidade; Intolerância severa; discurso impressionista.
d) Sentimento de dúvida e cautela exagerada; falta de generosidade e de sentimento de compaixão; diﬁculdade em descartar-se de
objetos usados.
e) Sensibilidade exagerada a contratempo e rejeições, desconﬁança e tendência a interpretar erroneamente as experiências amistosas
ou neutras; autovalorização excessiva, suspeitas injustiﬁcáveis em relação à ﬁdelidade.
27ªQUESTÃO
A técnica de Aconselhamento, segundo a abordagem proposta por Carl Rogers, aﬁrma, como um dos princípios básicos com respeito à
atuação do orientador, que este
a) compreende as vivências reveladas pelo orientando e expressa sua opinião e aconselha o melhor para o orientando.
b) aceita o orientando, mas dirige a entrevista e dirige as ações ou a conversa.
c) aceita o orientando como ele é na realidade; estabelece um clima permissivo na sua relação com o orientando, a ﬁm de que este
possa expressar livremente suas vivências emocionais.
d) estabelece metas e responsabilidades das decisões pertencentes ao orientando, a ﬁm de estabelecer imediato rapport.
e) pretende dirigir as ações ou a conversa, a ﬁm de que possa modiﬁcar a conduta do orientando.
28ª QUESTÃO
Um paciente, solicita a um psicólogo que atua em uma instituição de saúde um documento que certiﬁca que aquele está apto para
atividade especíﬁca de um processo de avaliação psicológica, dentro do rigor técnico e ético que subscreve a Resolução CFP nº 015/96.
trata-se de um (a).
a) Atestado Psicológico.
b) Requisição.

c) Parecer.
d) Encaminhamento.

e) Informe.

29ª QUESTÃO
Os Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) e Centros de Referência Especializada em Assistência Social (CREAS) são
os principais indutores da gestão e articulação dos serviços socioassistenciais em rede, considerando que o (CRAS) tem papel
fundamental na
a) busca da construção de um espaço de acolhida, fortalecendo vínculos familiares e comunitários e o (CREAS) na referência de
medidas apenas socioeducativas.
b) referência para o atendimento apenas em famílias em situação de risco e direitos violados e o (CREAS) na referência da proteção
social especial.
c) apenas na proteção social especial e o (CREAS) na referência para o atendimento apenas com crianças, adolescentes e idosos.
d) gestão territorial da proteção social básica e o (CREAS) na referência para o atendimento especializado de proteção social especial
a indivíduos e famílias em situação de risco e direitos violados.
e) O (CRAS) tem papel fundamental de ofertar serviços de violência física, sexual, tráﬁco de pessoas e cumprimento de atividades
socioeducativas e o (CREAS) na referência para atendimentos apenas aos usuários com transtorno mental.
30ª QUESTÃO
O maior mérito da teoria de Melanie Klein foi descrever um novo modelo da mente e de seu funcionamento. A pioneira de toda corrente
psicanalítica contemporânea, que enfatiza a existência de relações de objeto precoces como fundadores do desenvolvimento psíquico e
da personalidade. Que tem como princípio:
a) A vida psíquica se organiza tanto em sua evolução como em seu funcionamento, em volta de duas posições fundamentais: Self e
psicose simbiótica.
b) A vida psíquica se organiza tanto em sua evolução como em seu funcionamento, em volta de duas posições fundamentais: Projetiva
e introjetiva.
c) A vida psíquica se organiza tanto em sua evolução como em seu funcionamento, em volta de duas posições fundamentais:
Depressiva e projetiva.
d) A vida psíquica se organiza tanto em sua evolução como em seu funcionamento, em volta de duas posições fundamentais: Esquizoparanóide e introjetiva.
e) A vida psíquica se organiza tanto em sua evolução como em seu funcionamento, em volta de duas posições fundamentais: Esquizoparanóide e depressiva.
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31ª QUESTÃO
Este teórico, a partir de sua experiência com crianças pequenas, constatou que boa parte dos problemas emocionais pareciam encontrar
sua origem nas etapas precoces do desenvolvimento. Sua teoria trabalha com a importância do meio ambiente no desenvolvimento
mental primitivo, o conceito de sustentação ou holding e fenômenos e objetos transicionais. Trata-se de:
a) Ott Kernberg.
b) Harrtmann.
c) Heinz Kohut.

d) Donald Winniccott.
e) Lacan.

32ª QUESTÃO
Margaret Mahler é uma destacada integrante de uma das linhas principais do pensamento psicanalítico. Sua originalidade consiste em
conceber uma teoria do desenvolvimento psíquico a partir do vínculo diádico entre o bebê e a mãe. Para Mahler, desde o momento do
nascimento, são produzidas várias fases, que são:
a) Simbiose normal e de separação.
b) Autismo normal, separação e self.
c) Aproximação, libido e autismo normal.

d) Autismo normal, simbiose normal e de separação e individuação.
e) Separação e Individuação normal.

33ª QUESTÃO
Freud empregou a palavra “aparelho” para caracterizar uma organização psíquica, com funções especíﬁcas para cada uma delas, que
estão interligadas entre si, ocupando um certo lugar na mente. No modelo tópico, o aparelho psíquico é composto por três sistemas:
a) O Inconsciente, o pré-consciente e o consciente.
b) O Id, O Ego e o inconsciente.
c) Ego ideal, Superego e Consciente.

d) O Inconsciente, o Superego e o Ego Ideal.
e) O Pré-consciente, o Id e Consciente.

34ª QUESTÃO
Para dar materialidade à política de Saúde, a Constituição instituiu o Sistema Único de Saúde, deﬁnido em Lei nº 8.080, de 1990, como
o conjunto de ações e serviços públicos de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da
Administração Direta e Indireta e das Fundações mantidas pelo Poder Público. Estão incluídos nesta deﬁnição:
a) Transplante apenas nos casos de grandes necessidades, atividades dirigidas às pessoas, individual e coletiva principalmente ao
idoso, acesso as vacinas desde que as condições socioeconômicas sejam comprovadas.
b) Atividades dirigidas apenas individualmente, voltada para a prevenção, com direito a consultas médicas e consultas nas clínicas
básicas.
c) Atividades dirigidas às pessoas, individual ou coletivamente, voltadas para a promoção da saúde e prevenção, diagnóstico,
tratamento e reabilitação de agravos e doenças; serviços no âmbito ambulatorial, hospitalar, vacinas, consultas nas clínicas básica e
cirurgias.
d) Diagnóstico e tratamento apenas alguns grupos, por motivos relacionados à renda e cor; consultas em clínicas básicas e serviço
hospitalar.
e) Intervenções ambientais, medicamentos, vacinas, consultas desde que as condições socioeconômicas sejam comprovadas.
35ª QUESTÃO
A Lei Orgânica da Saúde estabelece princípios e diretrizes norteadores do funcionamento do SUS. Entre eles destacam-se:
a)
b)
c)
d)
e)

Universalidade de acesso em todos os níveis de assistência, Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde e Gestores.
Igualdade na Assistência Saúde, Participação da Comunidade, e das Secretarias Municipais.
Participação do Conselho Municipal, Conselho Estadual e Gestores.
Integralidade da Assistência à Saúde, Representação de Gestores, Secretarias Municipais.
Universalidade de acesso em todos os níveis de assistência, Integralidade da Assistência à Saúde, Igualdade na assistência à saúde,
Participação da Comunidade e Descentralização Político-administrativa.

36ª QUESTÃO
A Lei nº 10. 216, de 06 de abril de 2001, trata fundamentalmente:
a) Dos direitos e da proteção das pessoas com transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.
b) Dos direitos e da proteção das pessoas com transtornos mentais, mas estimula o tratamento em regime hospitalar e pessoas com
necessidades especiais.
c) Dos direitos e da proteção das pessoas idosas e com transtornos mentais, além de estimular o tratamento em regime não
comunitário.
d) Dos direitos e da proteção das pessoas com transtornos mentais, sem garantia de sigilo nas informações prestadas.
e) Dos direitos e da proteção das pessoas com transtornos mentais, pessoas idosas e pessoas com necessidades especiais em regime de
internações, sem garantia de sigilo nas informações prestadas.
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37ª QUESTÃO
As políticas de proteção e promoção social são consideradas políticas setoriais por terem suas ações organizadas por área especíﬁcas.
Além dessas, algumas políticas têm sido elaboradas tomando como referência necessidades e objetivos de grupos populacionais
especíﬁcos. Por abranger diversos tipos de políticas tanto de proteção quanto de promoção social, são chamadas de políticas
transversais. Podemos considerar as Políticas Transversais:
a)
b)
c)
d)
e)

Igualdade Racial, habitação e urbanismo, Educação e Cultura.
Igualdade de Gênero, Igualdade Racial, Criança e Adolescente, Juventude e Idoso.
Educação, Cultura, Assistência Social e Desenvolvimento Agrário.
Juventude, Saneamento Básico, Saúde, Cultura e Educação.
Habitação, Educação, Saúde, Saneamento Básico e Cultura.

38ª QUESTÃO
O Sistema Único de Assistência Social (SUAS), foi criado a partir da IV Conferência Nacional de Assistência Social. A Lei 8.742
preconiza que:
a) A assistência Social realiza-se de forma integrada às políticas públicas apenas na Cultura, através das manifestações culturais mais
diversas, como: teatro, dança, música, museus, livros e patrimônio Cultural.
b) A assistência Social realiza-se de forma integrada às políticas públicas apenas na valorização da mão de obra feminina para
determinados cargos e funções já reconhecidas socialmente.
c) A assistência Social realiza-se de forma integrada às políticas públicas setoriais, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia
dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender contingências sociais e à universalidade dos direitos sociais.
d) A assistência Social realiza-se de forma integrada às políticas públicas, através das manifestações de rede e defesa dos direitos
humanos, não visando o enfrentamento da pobreza, mas o acesso ao Sistema Único de Saúde.
e) A assistência Social realiza-se de forma integrada às políticas públicas setoriais, visando o não enfrentamento da pobreza, mas a
criação dos (CRAS).
39ª QUESTÃO
Segundo as concepções de Enrique Pichon-Riviere, em um processo terapêutico grupal.
a) Preconizam-se três objetivos principais: uma reeducação das concepções errôneas, um treinamento de habilidades
comportamentais e uma modiﬁcação de estilo de viver.
b) Constitui-se o esquema conceitual referencial operativo(ECRO), considerando uma série de fatores, tanto conscientes como
inconscientes, que regem a dinâmica de qualquer grupo e que se manifesta em três áreas: mente, corpo e mundo externo.
c) Preconiza-se a função de controle dos afetos, apresenta o estímulo com intensidade total, impedindo a resposta antiga de ocorrer e
se manifesta em três áreas: mente, corpo e mundo externo.
d) Constitui-se a noção dos três Ds, apresenta o estímulo com intensidade total e aﬁrma que a dinâmica de qualquer grupo se manifesta
em três áreas: corpo, mundo interno, mundo psicossocial.
e) Preconiza-se a manifestação da dinâmica de qualquer grupo através das três áreas corpo, mundo interno e psicossocial, acredita que
a linguagem verbal como a não verbal são importantes e permite estimular o relato de todos os integrantes sobre a mesma
problemática.
40ª QUESTÃO
As transgressões dos preceitos do Código de Ética do Psicólogo constituem infração disciplinar com a aplicação das seguintes
penalidades, na forma dos dispositivos legais ou regimentais, considerando a sequência.
a) Advertência; Censura Pública; Multa; Suspensão do exercício proﬁssional, por até 30 (trinta) dias ad referendum do Conselho
Estadual de Psicologia; Cassação do exercício proﬁssional ad referendum do Conselho Estadual de Psicologia.
b) Advertência; Multa; Censura pública; Suspensão do exercício proﬁssional, por até 30 (trinta) dias ad referendum do Conselho
Federal de Psicologia; Cassação do exercício proﬁssional, ad referendum do Conselho Federal de Psicologia.
c) Multa, Advertência, Suspensão do exercício proﬁssional, por 90 (noventa) dias ad referendum do Conselho Estadual de Psicologia;
Cassação do exercício proﬁssional, ad referendum do Conselho Estadual de Psicologia.
d) Censura Pública; Multa; Suspensão do exercício proﬁssional, por até 90 (noventa) dias ad referendum do Conselho Federal de
Psicologia.
e) Advertência; Censura pública; Multa, Advertência, Cassação do exercício proﬁssional, ad referendum do Conselho Estadual de
Psicologia.
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