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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 Leia o texto abaixo para responder às questões 

de 1 a 7. 
 

Guerra de narrativas (adaptado) 
  

 Quando o sol parte e ficamos entretidos ao 
redor da fogueira ou de frente à telinha, passamos a 
uma dimensão em que é tênue a fronteira entre o real 
e o imaginário, o território dos mitos, as sutis 
engrenagens do nosso modelo social. Esse ritual 
repete-se há pelo menos 50 mil anos. E, como é da 
natureza do que é fundamental, histórias são simples. 
Todas têm começo, meio e fim; personagens e 
protagonistas; um cenário e um tempo. E mais: toda 
trama possui um narrador, alguém que escolhe que 
causo contar, onde o enredo começa e onde termina, o 
que entra e o que sai. Esse narrador nem sempre é 
visível, não há como apontar o autor de um mito ou do 
que entendemos como senso comum. 
 Repetimos a balela do descobrimento da 
América sem pensar que aqui já viviam pessoas antes 
da invasão europeia. Se o uso da linguagem amplifica 
a capacidade de colaboração, histórias determinam e 
influenciam o comportamento social. Se repetimos a 
narrativa de opressão, perpetuamos sua essência. 
 A habilidade narrativa determina quem tem voz. 
A tensão entre grupos em disputa pela narrativa é tão 
velha quanto a linguagem. Religiões e impérios sempre 
espalharam suas falas e disputaram a atenção. 
Identificar essas narrativas e a quem servem é o 
caminho para delimitar quem nos fala e inferir o que nos 
isola ou ajuda a colaborar. 
 Não existe narrador isento. Por mais cuidadoso 
que seja, cada um carrega seu conjunto de valores e é 
perpassado pelos julgamentos e assunções que vêm 
com a cultura do grupo. Mesmo que não tenha 
mensagem específica, o contador de histórias sempre 
parte de sua visão de mundo.  

https://vidasimples.co/conviver/guerra-de-narrativas/ 

 
1) Assinale a alternativa correta, de acordo com o 

texto. 
 
a) No primeiro período do texto, o autor cria, por 

meio do paralelismo, uma associação entre a 
época em que sentávamos ao redor das 
fogueiras para tratar daquilo que é real e a 
época em que sentamos em frente à televisão 
para viver o imaginário. 

b) A simplicidade das narrativas contrapõe-se 
àquilo que há de fundamental nas histórias, 
uma vez que nem sempre o narrador é fácil de 
ser identificado no texto. 

c) A influência da linguagem e das narrativas é 
preponderante para a libertação ou 
perpetuação da opressão. 

d) A neutralidade da narrativa só é possível 
quando o cuidado com os valores adotados 
pelo grupo do qual faz parte revelam sua 
própria visão de mundo. 

2) De acordo com o sentido do texto, leia as 
afirmativas abaixo. 
I. O narrador do senso comum é a voz que 

personifica o narrador invisível, cujo interesse 
narrativo é desmotivado de intenções políticas 
e econômicas, já que assim como o narrador 
mítico ele não se mostra visível. 

II. A ideia de que a América foi descoberta pelos 
europeus faz parte de uma narrativa 
eurocêntrica que desconsidera os nativos do 
continente americano como sujeitos que já 
haviam descoberto esse espaço geográfico. 

III. A disputa pela narrativa pode ser considerada 
uma guerra ideológica, que movimenta 
interesses políticos há milhares de anos. 

 Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas a afirmativa II está correta. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Apenas a afirmativa III está correta. 
 

3) Assinale a alternativa que apresenta, correta e 
respectivamente, os sinônimos das expressões 
destacadas nos trechos “Se repetimos a narrativa 
de opressão, perpetuamos sua essência.” e “para 
delimitar quem nos fala e inferir o que nos isola ou 
ajuda a colaborar”. 
a) imortalizamos / machucar. 
b) criamos / aprendemos.  
c) eternizamos / deduzir. 
d) calculamos / depreender. 
 

4) De acordo com a morfologia, assinale a 
alternativa que indica, correta e 
respectivamente, a classe de palavras dos 
termos destacados no trecho a seguir “A 
habilidade narrativa determina quem tem voz”. 
a) substantivo / pronome pessoal / substantivo. 
b) adjetivo / pronome relativo / substantivo. 
c) substantivo / pronome interrogativo / adjetivo. 
d) adjetivo / pronome pessoal / adjetivo. 
 

5) Em relação à sintaxe da Língua Portuguesa 
avalie as afirmativas abaixo atribuindo-lhes 
valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) No trecho “Quando o sol parte e ficamos 

entretidos ao redor da fogueira”, a oração 
destacada é classificada como Subordinada 
Adverbial Temporal. 

(  ) No trecho “Se o uso da linguagem amplifica 
a capacidade de colaboração, histórias 
determinam e influenciam o comportamento 
social.”, a oração destacada é classificada 
como Subordinada Adverbial Concessiva. 

(  ) No trecho “A habilidade narrativa determina quem 
tem voz.”, a oração destacada é classificada como 
Subordinada Adjetiva Restritiva. 

(  ) No trecho “Não existe narrador isento”, o verbo é 
impessoal, por isso nessa oração não há sujeito. 

(  ) No trecho “Mesmo que não tenha mensagem 
específica, o contador de histórias sempre parte de 
sua visão de mundo.”, a oração destacada é 
classificada como Subordinada Adverbial Condicional. 

 Assinale a alternativa correta. 
a) V, F, F, F, F.  c)  V, V, F, F, V. 
b) F, V, V, V, F.  d)  V, F, V, V, F. 

https://vidasimples.co/conviver/guerra-de-narrativas/
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6) Em relação às regras de acentuação gráfica da 
Língua Portuguesa, assinale a alternativa incorreta. 
a) O verbo “ter” é acentuado, no trecho “Todas 

têm começo”, para concordar com o sujeito que 
está na terceira pessoa do plural.  

b) No trecho “alguém que escolhe que causo 
contar”, a palavra acentuada em destaque 
recebe acento, pois é uma palavra oxítona 
terminada em “em”. 

c) A palavra “já” é acentuada no trecho “aqui já 
viviam”, pois é um monossílabo tônico 
terminado em “a”. 

d) No trecho “Religiões e impérios sempre 
espalharam”, a palavra “impérios” é acentuada 
pois é uma paroxítona terminada em “os”. 

 
7) De acordo com as regras de Concordância Verbal 

e Nominal, assinale a alternativa que reescreve 
corretamente o trecho extraído do texto. 
 

 “Não existe narrador isento. Por mais 
cuidadoso que seja, cada um carrega seu conjunto de 
valores e é perpassado pelos julgamentos e assunções 
que vêm com a cultura do grupo.” 

 
a) Não há narradores isentos. Por mais 

cuidadosos que seja, cada um carrega seu 
conjunto de valores e são perpassados pelos 
julgamentos e assunções que vêm com as 
culturas do grupo. 

b) Não existe narradores isentos. Por mais 
cuidadosos que seja, cada um carrega seu 
conjunto de valores e são perpassados pelos 
julgamentos e assunções que vêm com as 
culturas do grupo. 

c) Não existem narradores isentos. Por mais 
cuidadosos que sejam, cada um carrega seu 
conjunto de valores e são perpassados pelo 
julgamento que vem com as culturas do grupo.  

d) Não existe narrador isento. Por mais cuidadoso 
que seja, cada um carrega seu conjunto de 
valores e é perpassado pelo julgamento que 
vêm com a cultura do grupo. 

 
8) Assinale a alternativa que apresenta o uso 

correto do acento grave, indicador de crase. 
a) Todos somos sujeitos à chuvas e trovoadas. 
b) Eu posso te visitar após às 15h.  
c) Devemos à essa professora o nosso sucesso. 
d) Falei à senhora a mais pura verdade. 
 

9) Em relação às regras de regência verbal e 
nominal, assinale a alternativa incorreta. 
a) A família toda assistiu às partidas na TV. 
b) Os síndicos julgaram o caso do condômino 

irresponsável ontem. 
c) Aspiravam à poluição todos os dias na cidade. 
d) Os professores deram razão aos alunos. 
 

10) Em relação às regras de colocação pronominal, 
segundo a Gramática Normativa da Língua 
Portuguesa, assinale a alternativa correta. 
a) Elas tinham avisado-me sobre as faltas excessivas. 
b) Se apresentaram muito bem no recital as suas filhas. 
c) Hoje nos preocupamos muito mais com as 

expressões que usamos. 
d) Os alunos que mantiveram-se em silêncio 

durante a aula aprenderam. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

11) Uma pessoa pretende assentar uma fileira 
ladrilhos idênticos, mas deseja colocá-los de 
acordo com um padrão fixo de rotações 
sequenciais para variar o padrão básico/ 
imagem formada com a simples colocação 
deles na mesma direção. Abaixo, a esquerda, 
está a peça do ladrilho e, a direita, as três 
primeiras peças assentadas. 
 

      
 

 Assinale a alternativa que indica a imagem do 
quarto ladrilhos colocado à direita que 
corresponde ao padrão que estava sendo 
adotado nas três peças colocadas 
anteriormente. 
 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

 
12) A figura abaixo representa o diagrama de Venn 

para os conjuntos A, B, C e D.  

 
 Assinale a alternativa que representa a região 

acinzentada. 

a) ( A ⋂ C ) ⋃ (A ⋂ D) ⋃ (B ⋂ C)  - (C ⋂ D) 

b) ( A ⋃ C ) ⋂ (A ⋃ D) ⋂ (B ⋂ C)  - (C ⋂ D) 

c) ( A ⋂ B ⋂ C ⋂ D ) - (C ⋃ D)  

d) ( B ⋂ C ) ⋃ (A ⋂ C ⋂ D) - (C ⋃ D) 
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13) Um dos mecanismos para quebrar 
criptografias simples de substituição de 
caracteres é verificar a frequência das letras e 
a coerência de palavras em determinado 
idioma. O diagrama abaixo apresenta a 
frequência aproximada das letras nas palavras 
da língua portuguesa. 
 

 
 

 Com base neste diagrama e nas palavras do 
vocabulário da língua portuguesa é possível 
decifrar a frase criptografada. 
 

Z NVMGV JFV HV ZYIV Z FNZ MLEZ RWVRZ 
QZNZRH ELOGZIZ ZL HVF GZNZMSL 

LIRTRMZO 
 

 A frequência de cada caracter dessa frase está 
indicada na seguinte tabela. 
 

letra frequência letra frequência letra frequência 

Z 14 F 3 J 1 

V 7 G 3 Q 1 

L 5 H 3 S 1 

R 5 I 3 T 1 

M 4 E 2 W 1 

N 4 O 2 Y 1 

 
 Com base nestas informações e sabendo que 

todas as palavras são da Língua Portuguesa, 
os espaços não foram substituídos e que 
acentos e maiúsculas foram ignorados, analise 
as afirmativas abaixo: 
 
I. A letra “Z” no texto criptografado é a mais 

frequente e corresponde a letra “A” na frase 
original, compatível com a frequência na 
Língua Portuguesa. 

 
II. A letra “V” no texto criptografado corresponde a 

letra “E” texto original. 
 
III. A palavra criptografada “ZYIV” correspondem a 

palavras “AZUL”.  
 
 Estão corretas as afirmativas:  

a) I apenas 
b) I e II apenas 
c) I e III apenas 
d) I, II e III 

14) O trecho abaixo é do soneto XLIV, de Pablo 
Neruda, retirado de uma tradução para o 
Português popular na rede de computadores. 
 
(...) 
Amo-te para começar a amar-te, 
para recomeçar o infinito 
e para não deixar de amar-te nunca: 
por isso não te amo ainda. 
(...) 
 

 Neste trecho vemos um conflito que inspira o 
poeta, que pode ser trocado pela proposição 
composta: “Se começa, então termina”. A 
partir dela considere as afirmações derivadas 
abaixo.  
 
I. Se não termina, então não começa. 
II. Não começa ou termina. 
III. Começa e não termina. 
 

 Com respeito à lógica proposicional assinale a 
alternativa que caracteriza cada afirmativa com 
respeito à proposição original 
a) I - negação; II - negação; III - equivalência 
b) I - equivalência; II - equivalência; III - negação 
c) I - negação; II - equivalência; III - negação 
d) I - negação; II - negação; III - negação 
 

15) O estudo formal de proposições em termos da 
lógica proposicional é realizado em termos de 
tabelas-verdade. 
 

 “As tabelas-verdade derivam do trabalho de 
Gottlob Frege, Charles Peirce e outros nomes da 
década de 1880, e tomaram a forma atual em 1922 
através dos trabalhos de Emil Post e Ludwig 
Wittgenstein. A publicação do Tractatus Logico-
Philosophicus, de Wittgenstein, utilizava as mesmas 
para classificar funções veritativas em uma série. A 
vasta influência de seu trabalho levou, então, à difusão 
do uso de tabelas-verdade.” Fonte: wikipedia, “Tabela-
verdade”. 

 
 Em uma tabela-verdade cada proposição 

simples individual é organizada em uma coluna 
e recebe valor verdadeiro (V) ou falso (F) a cada 
linha. Em uma última coluna se elenca o 
resultado lógico vindo da regra lógica definida 
pelos conectivos, para cada uma das linhas.  
Considere uma proposição composta por 
proposições simples:  
 

 “Se João mora aqui, então ele é rico, e, se ele 
é rico, então tem mais de um carro, e, se ele tem mais 
de um carro, então ele tem carros com placas 
diferentes, e não depende da regra de rodízios de carro 
do município.” 

 
 Assinale a alternativa que indica o número de 

linhas de uma tabela-verdade que contenha a 
avaliação desta proposição composta. 
a)   8 
b) 16 
c) 32 
d) 64 
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16) No mundo contemporâneo com as mídias 
sociais notícias falsas e falácias surgidas em 
debates se tornaram muito presentes. 
Particularmente, a falácia nomeada por 
“Argumentum ad hominem” que é estruturada 
“quando alguém procura negar uma 
proposição com uma crítica ao seu autor e não 
ao seu conteúdo”. 

 Considere as proposições abaixo adaptadas 
de discursos encontrados na rede de 
computadores. 
 
I. “Nosso País tem um déficit educacional 

reconhecido. Pessoas com aprendizado formal 
deficitário acreditam muito naquilo que 
recebem pelo aplicativo. Então há preocupante 
deficiência na checagem de notícias.” 

II. “O filósofo liberal X disse discordar desta 
opinião. Este filósofo já deu entrevista à revista 
comunista, então sua opinião não é confiável.” 

III. “Quem nunca fumou não pode tentar interferir 
nas discussões e políticas públicas sobre 
tabagismo”. 

 
 Assinale a alternativa em que são identificadas 

falácias de Argumentum ad hominem. 
a) I, II e III  
b) I e II apenas 
c) I e III apenas 
d) II e III apenas 
 

17) O número 1/3 (um terço) em representação 
decimal assume a forma: 0,33333… com uma 
infinidade de casas decimais seguintes 
(repetitivas) com o algarismo 3. Considere o 
seguinte procedimento para descobrir o par de 
números que forma uma dízima periódica 
baseado em uma sequência de operações 
aritméticas rudimentares e no encadeamento 
lógico sequencial: 
 

 
 

 Baseado neste procedimento, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
 
(  ) 0,999999… = 1 
(  ) 0,1 + 0,01 + 0,001 + … = 1/9 
(  ) Um número que não exibe repetição como: 

0,123456789101112131415… (onde se 
encadeiam os inteiros crescentes ao longo de 
suas casas decimais) pode ter a fração 
determinada da mesma maneira. 

 
 Assinale a alternativa que avalia corretamente 

as afirmações acima em termos da mesma 
lógica apresentada no procedimento. 
a) F, F, F 
b) F, V, V 
c) V, V, F 
d) F, V, F 

18) Uma pessoa procura por um argumento 
dedutivo a partir de duas premissas listadas 
abaixo. 
 
Premissa 1: Toda quantidade física pode ser 
medida por algum dispositivo. 
Premissa 2: Não se consegue medir o amor com 
um dispositivo.   
 

 A pessoa estabelece, então, duas proposições 
na forma de conclusões possíveis. 
 
Conclusão 1: O amor não é uma quantidade física. 
Conclusão 2: Nem toda quantidade física pode ser 
medida por algum dispositivo. 
 

 Partindo do princípio da lógica dedutiva, 
assinale a alternativa correta. 
a) ambas conclusões são deduções válidas 
b) apenas a conclusão 1 é uma dedução válida 
c) apenas a conclusão 2 é uma dedução válida 
d) nenhuma das conclusões é uma dedução válida 
 

19) Em uma rede social dois amigos, Fernando e 
Roberto, analisam sua rede de amigos. 
Fernando tem 2120 amigos, enquanto Roberto 
tem 580 amigos. A rede completa de amigos de 
um, de outro ou ambos tem 2550 pessoas. 
Considere dois cenários: 
 
C1: dado que a pessoa é amiga de Roberto, qual 
a chance dela ser amiga também de Fernando? 
C2: dado que a pessoa é amiga de Fernando, qual 
a chance dela ser amiga também de Roberto? 
 

 Assinale a alternativa que melhor aproxima o 
valor da resposta de cada pergunta elencada 
nos cenários acima. 
a) C1 = 26% e C2 = 7% 
b) C1 = 6% e C2 = 6% 
c) C1 = 23% e C2 = 83% 
d) C1 = 9% e C2 = 9% 
 

20) Sejam duas proposições lógicas simples: A e 
B, e a representação simbólica para a negação 
e os conectivos lógicos abaixo listadas: 
 

~A negação de A 

A ∧ B A e B 

A ∨ B A ou B 

A → B se A, então B 

A ↔ B A se, e somente se, B 
 

 Considere as proposições enumeradas: 
 
I. A ∧ ~A 

II. (A ∧ B) ∨ ~ (A ∧ B) 
III. (A → B) ↔ (~ B → ~A) 
 

 Uma tautologia é uma proposição lógica que pode 
apenas assumir valores-verdade verdadeiros (V), 
uma antinomia é a negação de uma tautologia, e, 
portanto, é uma proposição composta em que resulta 
apenas em valores lógicos falsos (F). Assinale a 
alternativa que corretamente classifica as 
proposições completas enumeradas nesses termos. 
a) I - Antinomia; II - Tautologia; III - Tautologia 
b) I - Tautologia; II - Antinomia; III - Tautologia 
c) I - Tautologia; II - Tautologia; III - Antinomia 
d) I - Tautologia; II - Tautologia; III - Tautologia 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21) No Brasil, um dos dispositivos estratégicos 

para a superação do modelo manicomial são 
os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). 
São pontos de atenção estratégicos da Rede de 
Atenção Psicossocial (RAPS) que prestam 
serviços de saúde de caráter aberto e 
comunitário constituído por equipe 
multiprofissional e que atua sobre a ótica 
interdisciplinar. Sobre isso, analise as 
afirmativas abaixo: 

 
I. Os CAPS realizam prioritariamente 

atendimento às pessoas com sofrimento ou 
transtorno mental, incluindo aquelas com 
necessidades decorrentes do uso de álcool e 
outras drogas, em sua área territorial, sejam em 
situações de crise ou nos processos de 
reabilitação psicossocial. 

 
II. Por serem comunitários, os serviços realizados 

pelos CAPS estão inseridos em determinada 
cultura, com dificuldades, problemas e 
potencialidades oriundos daquela localidade, 
enfrentando situações relacionadas a aspectos 
não somente individuais, mas sociais e 
familiares.  

 
III. Os CAPS se agregam aos diferentes níveis de 

atenção a saúde e perpassam todos os níveis 
de complexidade da rede de saúde. Estes 
Centros prestam atendimento especializado 
dos casos de transtornos mentais e são 
responsáveis pelo acompanhamento dos 
pacientes nas unidades de internação nos 
hospitais gerais. Podem atuar, em nível de 
atenção primária, no acompanhamento e apoio 
matricial dos casos nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS).  

 
IV. A assistência prestada aos pacientes do CAPS 

inclui atendimentos individuais, em grupo e aos 
familiares, bem como oficinas terapêuticas, 
atividades comunitárias e visitas domiciliares. 

 
 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas 
c) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 
d) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas 
 

22) Durante anos, o tratamento hegemônico 
oferecido aos pacientes com transtornos 
mentais foi a institucionalização, caracterizado 
pela hospitalização integral do sujeito. Nesta 
perspectiva, considerando este contexto 
histórico da saúde mental, anterior à Reforma 
Psiquiátrica, analise as afirmativas abaixo.   

  
I. Philip Pinel (1809) fundou as premissas do 

“tratamento moral” desenvolvidas no interior 
dos asilos psiquiátricos. Dentre as principais 
estratégias disciplinares adotadas como forma 
de "normalizar" os pacientes e permitir a 
recuperação da razão, destacaram-se as 
duchas, o cárcere, o isolamento e a camisa de 
força. 

 
II. O modelo hospitalocêntrico psiquiátrico 

caracterizou-se pela ênfase nas determinações 
orgânicas das doenças mentais e pela 
dissociação entre o indivíduo doente, seu 
sofrimento e seus contextos sociais e culturais, 
fato que resultou na anulação do sujeito como 
participante do tratamento, eminentemente 
medicamentoso e dirigido ao organismo 
doente. 

 
III. As práticas tradicionais dos profissionais de 

saúde, durante o período de 
institucionalização, estimulavam a 
humanização do cuidado a partir da 
constituição de redes de apoio ao sujeito em 
sofrimento psíquico e o fortalecimento de 
alianças de solidariedade entre seus familiares. 

 
IV. As condições de tratamento oferecidas aos 

pacientes psiquiátricos nos hospitais 
psiquiátricos, ao final da II Guerra Mundial, 
demonstraram a otimização dos resultados 
terapêuticos adotados em saúde mental, 
evidenciada pelos altos índices de cura das 
doenças mentais e de capacitação social, o que 
ocasionou o surgimento de movimentos de 
ampliação do saber e das práticas psiquiátricas 
no cenário mundial, na tentativa de 
redimensionar seu campo teórico-assistencial.  

 
 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas 
c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas 
d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 
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23) A respeito do processo de Reforma 
Psiquiátrica no Brasil, analise as afirmativas 
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).  
(  ) O ano de 1978 é identificado como marco da 

Reforma Psiquiátrica no Brasil, dado pelo Movimento 
Social dos Pacientes Psiquiátricos (MSPP) do país, 
protagonizado por pacientes egressos de longos 
períodos de internação psiquiátrica, que passaram a 
denunciar as violências vivenciadas nos hospitais 
psiquiátricos. 

(  ) Foi na década de 90, marcada pelo 
compromisso firmado pelo Brasil na assinatura 
da Declaração de Caracas e pela realização da 
II Conferência Nacional de Saúde Mental, que 
entrou em vigor no país as primeiras normas 
federais, regulamentando a implantação de 
serviços de atenção diária, e de fiscalização e 
classificação dos hospitais psiquiátricos.  

(  ) A IIIª Conferência Nacional de Saúde Mental, 
realizada no ano de 2001 em Brasília, 
consolidou a Reforma Psiquiátrica como 
política de governo, conferindo aos CAPS o 
valor estratégico para a mudança do modelo de 
assistência, defendendo a construção de uma 
política de saúde mental para os usuários de 
álcool e outras drogas, estabelecendo o 
controle social como a garantia do avanço da 
Reforma Psiquiátrica no Brasil. 

(  ) A criação da Lei no10.216, de 6 de abril de 
2001, a qual dispõe sobre os direitos das 
pessoas portadoras de transtornos mentais e 
de seus familiares, impõe um novo impulso 
para o processo de Reforma Psiquiátrica no 
país, assegurando a internação compulsória no 
modelo assistencial em saúde mental, 
autorizados pelo responsável legal ou familiar 
do usuário. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo.  
a) V, V, V, F 
b) F, V, F, V 
c) V, F, V, V 
d) F, V, V, F 

 

24) O Programa de Volta para Casa, criado pelo 
Ministério da Saúde, estabelecido pela Lei 
Federal no10.708/2003, é um dos instrumentos 
mais efetivos para a reintegração social das 
pessoas com longo histórico de hospitalização 
no Brasil, considerando esta estratégia, 
assinale a alternativa correta: 
a) O Programa presta atendimento integrado e 

multiprofissional, através de consultas 
agendadas nas Unidades de Saúde 

b) Oferece moradias destinadas a cuidar de 
pacientes egressos de internações 
psiquiátricas e que não possuam suporte social 
e laços familiares 

c) Tem como objetivo contribuir efetivamente para 
o processo de inserção social, por meio do 
pagamento mensal de um auxílio-reabilitação 

d) Presta assistência intermediária entre a 
internação e o atendimento ambulatorial, para 
a realização de procedimentos clínicos e 
terapêuticos 

25) O Serviço Residencial Terapêutico (SRT) 

compõe a estratégia de desinstitucionalização 

na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), a 

respeito deste instrumento, analise as 

afirmativas abaixo: 

 

I. O caráter fundamental do SRT é ser um espaço 

de convivência social, com funcionamento 

24h/dia, para pessoas com necessidade 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras 

drogas, de ambos os sexos, que apresentem 

acentuada vulnerabilidade social e/ou familiar e 

demandem acompanhamento terapêutico e 

protetivo de caráter transitório.  

 

II. Os SRT destacam-se por ser um facilitador do 

processo de desospitalização e um operador 

da substituição asilar, porque realoca-se o 

recurso financeiro correspondente às 

internações para esta modalidade, uma vez 

que a cada transferência de paciente do 

hospital especializado para o serviço de 

residência terapêutica, deve-se reduzir ou 

descredenciar do SUS igual número de leitos 

naquele hospital. 

 

III. As modalidades de SRT se mantêm como 

unidades de moradia, inseridos na 

comunidade, devendo estar localizados 

próximos das unidades hospitalares gerais ou 

especializados em saúde mental. 

 

IV. Os SRT em seu Projeto Terapêutico deverão 

oferecer aos usuários um amplo projeto de 

reintegração social, por meio de programas de 

alfabetização, de reinserção no trabalho, de 

mobilização de recursos comunitários, de 

autonomia para as atividades domésticas e 

pessoais e de estímulo à formação de 

associações de usuários, familiares e 

voluntários. 

 

 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas 

b) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas 

c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 

d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas 
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26) A construção da Rede de Atenção Psicossocial 
(RAPS) foi fundamental para a consolidação da 
Reforma Psiquiátrica brasileira. Trata-se da 
articulação de diversos equipamentos e 
serviços que visam garantir resolutividade, 
promoção da autonomia e da cidadania das 
pessoas com transtornos mentais. 
Considerando este conceito, assinale a 
alternativa correta.  
a) A rede de atenção à saúde mental é parte 

integrante do setor de saúde suplementar, a 
qual oferece consultas psiquiátricas, 
atendimentos de emergência e psicoterapia em 
situações de crise 

b) Faz parte da RAPS os Centros de Assistência 
Social (CRAS), os Centros de Referência 
Especializado em Assistência Social (CREAS) 
e as Unidades de Acolhimento, tais como, Casa 
Lar, Abrigo Institucional e Casa de Passagem  

c) A compreensão de território é fundamental para 
construção da RAPS, uma vez que organiza e 
orienta as ações, serviços e equipamentos nos 
cuidados em saúde mental 

d) A RAPS, através da organização e articulação 
das unidades da rede socioassistencial e de 
outras políticas, tem como principal objetivo 
garantir o acesso aos direitos sociais 

 

27) De acordo com os dados do Ministério da 
Cidadania (2020), por ano, cerca de 400 mil 
pessoas passam pelos Centros de Referência 
Especializados para Pessoas em Situação de 
Rua (Centro POP). A respeito do serviço e 
atendimentos destinados a população em 
situação de rua, analise as afirmativas abaixo, 
e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O endereço do Centro POP pode ser usado 

pelos usuários que o utilizam como referência 
para documentos, inserção no Cadastro Único 
para acesso a benefícios socioassistenciais e 
para processos de seleção de vaga de 
emprego. 

(  ) Para as pessoas serem atendidas no Centro 
POP é fundamental que apresentem 
documentos de identificação, tais como o RG 
ou a certidão de nascimento. 

(  ) Dentre as atividades realizadas nos Centros 
POP, estão: o apoio para a regularização de 
documentos pessoais, a oferta de espaços 
para a guarda de pertences, higiene pessoal e 
lavanderia. 

(  ) Os Centros POP atendem jovens, adultos, 
idosos e famílias que utilizam as ruas como 
espaço de moradia e/ou sobrevivência, bem 
como crianças e adolescentes, quando 
estiverem em situação de rua, acompanhados 
de familiar ou pessoa responsável. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo.  
a) V, F, V, V 
b) F, V, V, F 
c) V, V, V, F 
d) F, F, V, F 

28) Considerando a atuação do Psicólogo na 
psicoterapia de grupo, analise as afirmativas e 
assinale a incorreta.   
a) Uma das tarefas importantes do Psicólogo nas 

primeiras sessões é a criação de um ambiente 
terapêutico e da cultura do grupo, 
estabelecendo as normas, os valores e 
objetivos da psicoterapia grupal 

b) O Psicólogo deverá indicar a maneira que os 
participantes deverão se expressar no grupo, 
como por exemplo, evitar o pronunciamento 
dos sentimentos ou pensamentos de forma 
agressiva e hostil 

c) Na psicoterapia de grupo o Psicólogo deverá 
facilitar a participação e interação dos 
membros, de modo que eles possam verbalizar 
livremente seus pensamentos e emoções 

d) Um dos atributos fundamentais para o 
psicoterapeuta de grupo é possuir habilidade 
de desenvolver a interação e fortalecer a 
ligação emocional entre os participantes 

 
29) Nos últimos 20 anos, com a Reforma 

Psiquiátrica, os Psicólogos expandiram 
significativamente sua atuação no campo da 
saúde mental, com o crescimento e valorização 
das equipes multiprofissionais neste setor. 
Tendo em vista a atuação deste profissional na 
saúde mental, assinale a alternativa correta. 
a) É fundamental que o Psicólogo conserve o 

referencial teórico direcionado, 
exclusivamente, a doença mental, a 
sintomatologia e seu processo de cura 

b) O Psicólogo deverá adotar referenciais teóricos 
que respondem à direção de uma ética 
inclusiva e que subsidiem a perspectiva de 
atuar para produzir saúde, emancipação dos 
sujeitos e construção da cidadania de pessoas 
com transtorno mental 

c) O Psicólogo deverá manter a lógica 
ambulatorial, com foco no modelo clínico 
tradicional, independente do tipo de população 
e queixa atendida, ou do tipo de serviço e do 
nível de atenção em que o atendimento é 
realizado 

d) O Psicólogo deverá priorizar, em sua atuação, 
um único modelo de atendimento, direcionado 
ao modelo clínico psicanalítico, sendo ampliado 
à população que frequenta os serviços de 
saúde 



 
 

8 IBFC_77  

30) O manejo de crise é um método de ajuda 
indicado para auxiliar uma pessoa, uma família 
ou um grupo no enfrentamento de um evento 
traumático, amenizando os efeitos negativos, 
tais como danos físicos e psíquicos, 
incrementando a possibilidade do crescimento 
de novas habilidades de enfretamento. A 
respeito desta estratégia, analise as 
afirmativas abaixo:  
I. O conceito de manejo de crise compreende que 

a abordagem precoce de qualquer problema de 
saúde mental é a maneira mais efetiva de 
prevenção de transtornos mais sérios que 
costumam aparecer, a médio ou a longo prazo, 
após o evento traumático. 

II. O estado de crise é limitado no tempo, quase 
sempre se manifestando por um evento 
desencadeador, e sua resolução final depende 
de fatores como a gravidade do evento e dos 
recursos pessoais e sociais da pessoa afetada. 

III. Dentre as intervenções terapêuticas 
adequadas para o manejo de crise destaca-se 
a psicoterapia breve, com objetivos 
previamente definidos e tempo limitado de 
atendimentos. 

IV. É fundamental que o caminho adotado pelo 
Psicólogo seja de distanciar os pensamentos e 
emoções do sujeito do evento traumático vivenciado, 
evitando as recordações da situação.  

 Assinale a alternativa correta. 
a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas 
d) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas 

 

31) Considerando os conceitos teóricos da 
psicologia analítica junguiana, analise as 
afirmativas abaixo, e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
(  ) Um dos principais conceitos de Carl Jung é da 

“individualização”, termo usado para o 
processo de desenvolvimento pessoal que 
envolve o estabelecimento de uma conexão 
entre o ego, o centro da consciência, e o self, 
centro da psique total. 

(  ) Para Jung cada indivíduo nasce como uma 
lousa em branco, uma tábula rasa e, em 
consequência, todo desenvolvimento 
psicológico vem de experiências pessoais ao 
longo da vida.  

(  ) Dois principais conceitos de Jung são a 
introversão e a extroversão, evidenciando que 
cada indivíduo pode ser caracterizado como 
sendo, primeiramente, orientado ou para o seu 
interior, os introvertidos, ou para o seu exterior, 
os extrovertidos.  

(  ) Em sua teoria, Jung identificou quatro funções 
psicológicas fundamentais: o inconsciente, o 
consciente, a intuição e o sentimento.  

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo.  
a) V, F, V, F 
b) V, V, V, V 
c) V, F, V, V 
d) F, V, F, V 

32) Sigmund Freud, na teoria psicanalítica, 

conceituou três componentes básicos 

estruturais da psique: o id, o ego e o supergo. 

A respeito da relação entre esses três 

subsistemas, assinale a alternativa correta: 

a) A energia que é usada para acionar o sistema 

nasce no ego, que é de natureza primitiva, 

instintiva 

b) O superego, emergindo do id, existe para lidar 

realisticamente com as pulsões básicas do id e 

do ego 

c) O id e o superego são inteiramente inconscientes, o 

ego representa a consciência 

d) O ego age como mediador entre as forças que 

operam no id e no superego e as exigências da 

realidade externa 

 

33) Freud, na Teoria do Desenvolvimento Psicossexual, 

usa o termo fixação para descrever o que ocorre 

quando uma pessoa não progride normalmente de 

uma fase para outra e permanece muito envolvida 

numa fase particular. Considerando este conceito, 

analise as afirmativas abaixo: 

 

I. A ausência de hábitos relacionados ao 

autocuidado e a higiene são comportamentos 

que estão intimamente ligados a experiências 

sofridas durante fase anal.  

 

II. Pessoas que mordicam constantemente, 

fumantes e que costumam comer demais 

podem ser pessoas parcialmente fixadas na 

fase oral, cuja maturação psicológica pode não 

ter se completado.  

 

III. As características adultas que estão 

associadas à fixação parcial na fase anal são: 

ordem, parcimônia e obstinação. 

 

IV. A retenção de algum interesse em prazeres 

orais é normal, no entanto, este interesse pode 

ser encarado como patológico se for o modo 

dominante de gratificação, isto é, se uma 

pessoa for excessivamente dependente de 

hábitos orais para aliviar a ansiedade. 

 

 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas 

b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas  

c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas 

d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 
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34) A psicoterapia infantil refere-se a uma 
variedade de métodos e técnicas que 
possibilitam a criança lidar com os seus 
sofrimentos. Considerando este processo 
psicoterapêutico, analise as afirmativas 
abaixo:  
 
I. Durante o processo psicoterapêutico infantil é 

fundamental que a criança atendida expresse 
um repertório comportamental típico de 
crianças de sua mesma faixa etária.  

 
II. A ludoterapia enquanto ferramenta chefe, na 

maioria das psicoterapias infantis, tem nas 
brincadeiras o instrumento de tradução da 
expressão infantil. 

 
III. O brincar, na psicoterapia infantil, emerge 

como um constante recriar de situações do 
cotidiano da criança, revelando as diferentes 
maneiras que se relaciona com o seu mundo. 

 
IV. A psicoterapia infantil, independente do 

referencial teórico adotado, tem como principal 
característica o processo educativo, seja pela 
modelagem do comportamento da criança 
durante as sessões ou por meio de orientações 
direcionadas aos pais. 

 
 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas  
c) Apenas as afirmativas I e IV corretas 
d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 
 

35) A respeito das práticas e condutas adotadas 
pela Estratégia de Redução de Danos (RD) na 
clínica de álcool e outras drogas, quanto ao 
processo de interrupção de uso e abstinência 
química, assinale a alternativa correta.   
a) A RD conceitua a abstinência química como a 

pré-condição e a meta a ser atingida pelos 
usuários de drogas para que seus direitos 
sejam garantidos 

b) A abstinência é uma determinação clínica, 
unilateral, direcionada a pessoa que faz uso de 
determinada substância lícita ou ilícita 

c) O principal objetivo a ser alcançado é a 
interrupção do uso, o qual poderá ser realizado 
de modo coercivo, determinado pelos 
familiares por meio do poder jurídico 

d) A interrupção do uso do álcool ou outras drogas 
é uma decisão clínica e precisa ser feita de 
modo referenciado, pois não é uma prescrição 
geral que serve para todos os casos 

 

36) O cuidado às pessoas que fazem uso de álcool e 
outras drogas foi fortalecido com a inclusão dos 
Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 
(CAPS – AD) na Rede de Atenção Psicossocial 
(RAPS) e a ampliação de recursos para sua 
implementação. Tendo em vista as ações e 
atendimentos realizados nesta modalidade de 
atenção, analise as afirmativas abaixo:  
I. Supervisiona e capacita as equipes de Atenção 

Primária à Saúde (APS), os serviços e 
programas de saúde mental local no âmbito do 
seu território e do módulo assistencial. 

II. Oferece de dois a quatro leitos para 
desintoxicação e repouso de seus usuários. 

III. Distribui medicamentos essenciais para a 
abstinência química dos pacientes atendidos 
em sua área de referência. 

IV. Disponibiliza vagas de internação em 
Residências Terapêuticas (RT) promovendo 
um projeto terapêutico singular que incentive a 
autonomia e participação das pessoas que se 
encontram na condição de interno.  

 Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas 
b) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas  
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 

 

37) Considerando o conceito de enquadre no 
trabalho realizado na psicoterapia grupal, 
assinale a alternativa correta.  
a) Trata-se dos critérios pré-estabelecidos de seleção 

dos indivíduos para a composição de um grupo 
b) É o conjunto de conhecimentos, estratégias e 

técnicas que servem como suporte para o 
planejamento do grupo 

c) Refere-se ao manejo das manifestações 
transferenciais e contratransferenciais, inevitáveis 
de surgirem no campo grupal 

d) É a soma de todos os procedimentos que 
organizam, normatizam e possibilitam o 
funcionamento grupal 
 

38) Considerando o papel e ações realizadas pela 
Atenção Primária de Saúde (APS) na saúde 
mental, assinale a alternativa incorreta. 
a) Na APS as intervenções em saúde mental são 

construídas no cotidiano dos encontros entre 
profissionais e usuários, em que as equipes de 
saúde possibilitam suporte emocional aos pacientes 
em situação de sofrimento 

b) A escuta e o vínculo são importantes ferramentas 
da APS, uma vez que os profissionais da equipe de 
saúde apresentam-se como interlocutores com 
disponibilidade e atenção para ouvir o que o que os 
usuários têm a dizer   

c) Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), 
equipes compostas por profissionais de diferentes 
áreas de conhecimento, atuam de forma integrada 
com os serviços especializados de saúde mental 
oferecendo apoio matricial às equipes saúde da 
família 

d) A APS oferece atendimentos especializados e 
ambulatoriais em saúde mental, tal como, consultas 
clínicas com médicos psiquiatras e Psicólogos   
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39) A entrevista inicial é um importante 
instrumento utilizado pelo Psicólogo em seu 
trabalho. Tento em vista este processo, analise 
as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro 
(V) ou Falso (F). 
 
(  ) Na avaliação clínica é a partir da entrevista 

inicial que o Psicólogo colhe dados, levanta 
hipóteses iniciais, define os instrumentos a 
serem utilizados e traça objetivos para o 
planejamento do plano de avaliação. 

(  ) É fundamental que durante a entrevista inicial 
ocorra a apresentação tanto do Psicólogo, 
quanto do cliente, assim como sejam 
esclarecidas questões relacionadas ao 
contrato terapêutico, sigilo, formas de 
pagamento e duração das sessões.  

( ) A entrevista inicial, assim como os testes 
psicológicos, são instrumentos exclusivos de 
uso profissional do Psicólogo, conforme 
estabelecido pelo Conselho Federal de 
Psicologia. 

(  ) A entrevista inicial está presente nas diferentes 
abordagens teóricas da Psicologia, permitindo 
nortear o planejamento técnico e as estratégias 
que serão utilizadas durante os atendimentos 
futuros. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo.  
a) F, V, V, V 
b) V, V, F, V 
c) V, V, V, F 
d) V, F, F, V 

 

40) A depressão, de acordo com os dados da OMS, 
é um transtorno mental comum ao mundo todo, 
estima-se que mais de 300 milhões de pessoas 
sofram com ele. Considerando esta patologia, 
assinale a alternativa correta.  
a) É fundamental que indivíduo com episódios 

depressivos, sejam eles caracterizados como 
leves, moderados ou graves, continue a 
desempenhar sua ocupação, bem como, suas 
atividades sociais, de trabalho ou domésticas 

b) O diagnóstico da depressão é clínico, feito pelo 
médico após coleta completa da história do 
paciente e avaliação do estado mental, a partir 
de exames laboratoriais específicos  

c) Dentre os subtipos de depressão, destaca-se a 
depressão sazonal, caracterizada pelo início 
dos sintomas no outono e inverno, e pela 
remissão na primavera, sendo incomum no 
verão   

d) Diferentes estudos com famílias, gêmeos e 
adotados indicaram a inexistência de um 
componente genético para a depressão, 
apontando diretamente as causas para os 
eventos vitais vivenciados pelo indivíduo ao 
longo da vida 

 


