
 

 
 

PERÍODO MANHÃ 

CONCURSO PÚBLICO 001/2020 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ – PR  

 

Atenção: Leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de 

Respostas.

 

1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas: 

 

Disciplina Composição 

Língua Portuguesa 1 a 4 

Informática Básica 5 a 7 

Conhecimentos Gerais 8 a 9 

Conhecimentos Específicos 10 a 30 

 

2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas. 

3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 

acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.  

4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar 

após autorização. 

5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 

6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 

realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 

prova. 

7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 

calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, 

conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar 

em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora. 

8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta 

azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas. 

9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 

10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de 

erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado à assinatura do candidato. 

Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. 

Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.  

11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de 

pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso. 

12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Atenção: 

verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 

13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma 

diferente das instruções serão anuladas. 

14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e 

Caderno de Questões, se for o caso. 

15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado 

do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 

16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal. 

17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material 

da sala. 

18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova. 
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Língua Portuguesa 
 

Leia o texto para responder as questões. 

 

Ioga para tod@s 

Muitos brasileiros descobriram a prática milenar na 

quarentena. Ao equilibrar corpo e mente, ela melhora a 

imunidade, algo bem-vindo agora e lá adiante 

Por Paula Desgualdo  

 

Em uma manhã fria de segunda-feira em São Paulo, a 

sala de aula virtual do professor Marcos Rojo, cofundador do 

Instituto de Ensino e Pesquisa em Yoga, estava cheia. Se fosse 

presencialmente, nas mesmas condições, ele calcula que talvez 

contasse com um terço do número de alunos, que ainda não 

estão saindo de casa para praticar. Nos últimos meses, Rojo tem 

reunido semanalmente cinco turmas de 80 estudantes, entre eles 

alguns que haviam se mudado para outros países.  

“Nunca havíamos chegado à metade disso na 

academia”, conta. No início da pandemia de Covid-19 no 

Brasil, em março de 2020, ele não acreditava que seria possível 

garantir um nível de qualidade nos encontros diante da tela. 

Como muitos instrutores, no entanto, acabou se adaptando e já 

não pretende mais largar a modalidade remota, que permite 

alcançar um número maior de praticantes. “Acredito que 

existem prós e contras. Pode ser mais desafiador para quem está 

na própria casa manter a concentração com cachorro, criança e 

às vezes até televisão ligada”, analisa o professor.  

Os tempos de confinamento parecem não só ter 

ampliado a rede de conexões de quem já estava familiarizado 

com o universo da ioga mas fez crescer o interesse de muitos 

brasileiros à procura de mais saúde física e mental, impactados 

tanto pela impossibilidade de manter uma rotina de atividade 

física como pela carga de ansiedade desse período. Dados do 

Google Trends mostram que, depois da segunda quinzena de 

março, houve um aumento médio de 25 pontos, em uma escala 

de 0 a 100, nas buscas relacionadas a ioga. Já a procura por 

“ioga online” no site foi 25 vezes maior no primeiro semestre 

deste ano do que no mesmo período de 2019.  

Para Márcia Micheli, professora de hatha ioga há 21 

anos, os números não surpreendem. “Ioga é uma porta de 

entrada para o encontro de você com você mesmo, e a pandemia 

mexeu com isso de uma maneira muito forte. As pessoas estão 

buscando recursos para lidar com o novo, com o medo, com as 

dificuldades em seus relacionamentos”, avalia. Na ioga, corpo, 

mente e espírito não estão separados e se refletem mutuamente. 

Entende-se, assim, que um estado de bem-estar não envolve só 

o aspecto físico nem exclusivamente o emocional.  

O propósito original das posturas é garantir um fluxo de 

energia em camadas mais sutis da nossa fisiologia. “Buscar a 

saúde física por meio da ioga é uma coisa muito boa. Ela pode 

oferecer isso, mas também pode dar muito mais, abrindo o 

indivíduo para outras dimensões do seu ser”, defende a 

professora Micheli.  

[...] 
Disponível em: https://saude.abril.com.br/fitness/ioga-para-tods/ 

 

1. Assinale a alternativa que apresenta um sujeito 

composto. 

a) “O propósito original das posturas é garantir um fluxo 

de energia em camadas mais sutis da nossa fisiologia” 

b) “Ela pode oferecer isso, mas também pode dar muito 

mais” 

c) “os números não surpreendem” 

d) “Na ioga, corpo, mente e espírito não estão separados” 

 

2. Analise: “Como muitos instrutores, no entanto, 

acabou se adaptando e já não pretende mais largar a 

modalidade remota” e assinale a alternativa que 

apresenta a classificação correta dos vocábulos em 

destaque, respectivamente. 

a) Adjetivo; verbo; preposição; substantivo. 

b) Advérbio; verbo; conjunção; adjetivo. 

c) Conjunção; preposição; substantivo; verbo. 

d) Preposição; verbo; conjunção e substantivo. 

 

3. Analise: “Em uma manhã fria de segunda-feira em 

São Paulo, a sala de aula virtual do professor Marcos 

Rojo, cofundador do Instituto de Ensino e Pesquisa 

em Yoga, estava cheia.” E assinale a alternativa 

incorreta. 

a) Há a presença de um advérbio de tempo. 

b) Há um aposto explicativo. 

c) Há uma oração subordinada. 

d) Há um sujeito simples.  

 

4. Analise: “Nunca havíamos chegado à metade disso 

na academia” e assinale a alternativa que apresenta 

o núcleo do sujeita desta oração. 

a) Nunca. 

b) Havíamos. 

c) Academia. 

d) O sujeito está oculto. 

 

Informática Básica 
 

5. Analise as alternativas e assinale a que melhor define 

a ação da função Alt + F4, considerando que o 

usuário esteja usando o Windows 10, instalação 

padrão, português do Brasil. 

 Obs.: o sinal de + não faz parte do comando, significa 

que as teclas devem ser pressionadas 

simultaneamente. 

a) Desfazer uma ação. 

b) Mudar o layout do teclado quando houver vários layouts 

de teclado disponíveis. 

c) Fechar o item ativo ou sair do aplicativo ativo. 

d) Copiar o item selecionado. 

 

6. Considerando o MS-Word 2016 (em português e em 

sua configuração padrão), analise as alternativas e 

assinale a que representa o nome da opção na barra 

de menu que dá acesso ao recurso de SmartArt. 

a) Design. 

b) Inserir. 

c) Referência. 

d) Correspondências. 

 

7. Analise as alternativas e assinale a que corretamente 

representa a sigla do protocolo que serve para 

receber mensagens eletrônicas pela internet. 

a) HTML 

b) HTTPS 

c) TCP/IP 

d) SMTP 
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Conhecimentos Gerais 
 

8. Segundo o Art. 69 da Lei Orgânica Municipal quem 

são os auxiliares do prefeito? 

a) Os Eleitores. 

b) Os Vereadores. 

c) Os secretários municipais 

d) Os membros do Ministério Público. 

 

9. Qual o nome dos atuais presidentes da Câmara dos 

Deputados e Senado Federal respectivamente? 

a) Michel Temer e Aécio Neves. 

b) Eduardo Bolsonaro e Alexandre Frota. 

c) Aníbal Gomes e Roberto Requião. 

d) Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. 
 

Conhecimentos Específicos 
 

10. De acordo com a Lei nº 8080 de 19/09/1990, assinale 

a alternativa que descreve o que consta no Art. 1º.  

a) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por 

órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 

municipais, da Administração direta e indireta e das 

fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

b) A saúde tem como fatores determinantes e 

condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, 

o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a 

renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos 

bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da 

população expressam a organização social e econômica 

do País. 

c) A saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício. 

d) Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e 

serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, 

em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais 

ou jurídicas de direito Público ou privado. 

 

11. O Art. 2º correspondente à Lei nº 10216, de 06 de 

Abril de 2001, descreve alguns direitos que uma 

pessoa portadora de transtorno mental possui. 

Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.  

I. Ter direito à presença médica, em qualquer tempo, 

para esclarecer a necessidade ou não de sua 

hospitalização involuntária. 

II. Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de 

saúde, consentâneo às suas necessidades. 

III. Ser tratada com humanidade e respeito e no interesse 

exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar 

sua recuperação pela inserção na família, no 

trabalho e na comunidade. 

IV. Ser tratada, preferencialmente, em serviços 

comunitários de saúde mental. 

a) Apenas I, III e IV estão corretas.  

b) Apenas I, II, III e IV estão corretas.  

c) Apenas II e III estão corretas.  

d) Todas estão corretas.  

 

 

 

 

 

 

12. Sobre a Lei nº 8069, de 13 de Julho de 1990, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se 

afirma e assinale a alternativa com a sequência 

correta. 

(  ) Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e 

ao adolescente. 

(  ) A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 

prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 

assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, 

todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 

facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social, em condições de liberdade e de 

dignidade.  

(  ) Não é dever da família, da comunidade, da sociedade 

em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, 

ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 

ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária. 

(  )  Nenhuma criança ou adolescente será objeto de 

qualquer forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão, punido 

na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 

omissão, aos seus direitos fundamentais. 

(  ) A criança e o adolescente têm direito a proteção à 

vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas 

sociais públicas que não permitam o nascimento e o 

desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições 

dignas de existência.  

a) V – V – F – V – F. 

b) V – V – V – F – F. 

c) V – F – F – V – V.  

d) V – F – F – V – F.  

 

13. Considerando as diretrizes específicas da Política 

Nacional de Humanização (PNH) na Atenção 

Hospitalar, analise as assertivas e assinale a 

alternativa correta.  

I. Garantir a resolução da urgência e emergência, 

provendo o acesso à estrutura hospitalar e a 

transferência segura, conforme a necessidade dos 

usuários.  

II. Garantir visita aberta, através da presença do 

acompanhante, respeitando a dinâmica de cada 

unidade hospitalar.   

III. Definir protocolos clínicos, garantindo a eliminação 

de intervenções desnecessárias e respeitando a 

individualidade do sujeito.  

IV. Proporcionar mecanismos de escuta para população 

e trabalhadores. 

a) Apenas I e III estão corretas. 

b) Apenas II e IV estão corretas.  

c) Apenas I, II e IV estão corretas. 

d) Todas estão corretas.  
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14. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB), a atenção básica deve cumprir algumas 

funções para contribuir com o funcionamento das 

Redes de Atenção à Saúde. Relacione as colunas e 

assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta. 

1. Ser base. 

2. Ser resolutiva. 

3. Coordenar o cuidado. 

4. Ordenar as redes. 

(  ) Ser a modalidade de atenção e de serviço de saúde 

com o mais elevado grau de descentralização e 

capilaridade, cuja participação no cuidado se faz 

sempre necessária. 

(  ) Elaborar, acompanhar e gerir projetos terapêuticos 

singulares, bem como acompanhar e organizar o 

fluxo dos usuários entre os pontos de atenção das 

RAS. 

(  ) Identificar riscos, necessidades e demandas de saúde, 

utilizando e articulando diferentes tecnologias de 

cuidado individual e coletivo, por meio de uma 

clínica ampliada capaz de construir vínculos 

positivos e intervenções clínica e sanitariamente 

efetivas, na perspectiva de ampliação dos graus de 

autonomia dos indivíduos e grupos sociais. 

(  ) Reconhecer as necessidades de saúde da população 

sob sua responsabilidade, organizando-as em relação 

aos outros pontos de atenção, contribuindo para que 

a programação dos serviços de saúde parta das 

necessidades de saúde dos usuários. 

a) 4 – 3 – 2 – 1. 

b) 1 – 4 – 3 – 2. 

c) 1 – 3 – 2 – 4. 

d) 3 – 2 – 4 – 1. 

 

15. Com relação ao Código de Ética Profissional do 

Psicólogo, analise as asserções e a relação proposta 

entre elas, e assinale a alternativa correta. 

I. Um Código de Ética profissional, ao estabelecer 

padrões esperados quanto às práticas referendadas 

pela respectiva categoria profissional e pela 

sociedade, procura fomentar a auto-reflexão exigida 

de cada indivíduo acerca da sua práxis, de modo a 

responsabilizá-lo, pessoal e coletivamente, por ações 

e suas consequências no exercício profissional.  

II. Logo, a missão primordial de um código de ética 

profissional não é de normatizar a natureza técnica 

do trabalho e, sim, a de assegurar, dentro de valores 

relevantes para a sociedade e para as práticas 

desenvolvidas, um padrão de conduta que fortaleça 

o reconhecimento social daquela categoria. 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é 

uma justificativa correta da I. 

b) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma 

proposição falsa. 

c) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma 

proposição verdadeira. 

d) As asserções I e II são proposições falsas. 

 

16. O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores 

do SUS em torno de prioridades que apresentam 

impacto sobre a situação de saúde da população 

brasileira. Diante disso, existem algumas prioridades 

pactuadas. Analise as assertivas e assinale a 

alternativa correta.  

I. Saúde do idoso. 

II. Controle do câncer do colo do útero e da mama. 

III. Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças 

emergentes e endemias, com ênfase na dengue, 

hanseníase, tuberculose, malária e influenza. 

IV. Promoção da Saúde. 

a) Apenas I, II e III estão corretas. 

b) Apenas I, II e IV estão corretas.  

c) Apenas II e IV estão corretas. 

d) Todas estão corretas.  

 

17. Com relação ao Estatuto do Idoso, assinale a 

alternativa correta.  

a) O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes 

à pessoa humana, com prejuízo da proteção integral de 

que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por 

outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para 

preservação de sua saúde física e mental e seu 

aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, 

em condições de liberdade e dignidade. 

b) Não é obrigação da família, da comunidade, da 

sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com 

absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, 

ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à 

dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 

comunitária. 

c) É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os 

direitos assegurados às pessoas com idade igual ou 

superior a 60 (sessenta) anos. 

d) Qualquer idoso será objeto de qualquer tipo de 

negligência, discriminação, violência, crueldade ou 

opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou 

omissão, será punido na forma da lei. 

 

18. O Código de Ética Profissional do Psicólogo cita os 

princípios fundamentais do mesmo. Informe 

verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e 

assinale a alternativa com a sequência correta. 

(  ) O psicólogo não contribuirá para promover a 

universalização do acesso da população às 

informações, ao conhecimento da ciência psicológica, 

aos serviços e aos padrões éticos da profissão. 

(  ) O psicólogo zelará para que o exercício profissional 

seja efetuado com dignidade, aceitando situações em 

que a Psicologia esteja sendo aviltada. 

(  ) O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e 

a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e 

contribuirá para a eliminação de quaisquer formas 

de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão. 

(  ) O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na 

promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e 

da integridade do ser humano, apoiado nos valores 

que embasam a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. 

(  ) O psicólogo atuará com responsabilidade social, 

analisando crítica e historicamente a realidade 

política, econômica, social e cultural. 

a) F – V – V – F – V. 

b) F – F – V – V – V. 

c) V – F – F – V – F. 

d) V – V – V – F – F.  
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19. No Pacto em Defesa do SUS deve-se considerar 

algumas diretrizes. Analise as asserções e a relação 

proposta entre elas, e assinale a alternativa correta. 

I. Expressar os compromissos entre os gestores do SUS 

com a consolidação da Reforma Sanitária Brasileira, 

explicitada na defesa dos princípios do Sistema Único 

de Saúde estabelecidos na Constituição Federal. 

II. Desenvolver e articular ações, no seu âmbito de 

competência e em conjunto com os demais gestores, 

que visem qualificar e assegurar o Sistema Único de 

Saúde como política pública. 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é 

uma justificativa correta da I. 

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a ll 

não é uma justificativa correta da l.  

c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma 

proposição falsa. 

d) A asserção l é uma proposição falsa, e a II é uma 

proposição verdadeira. 

 

20. Piaget considera quatro períodos no processo 

evolutivo da espécie humana que são caracterizados 

"por aquilo que o indivíduo consegue fazer melhor" 

no decorrer das diversas faixas etárias ao longo do 

seu processo de desenvolvimento. Relacione as 

colunas e assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta. 

1. Sensório-motor. 

2. Pré-operatório. 

3. Operações concretas. 

4. Operações formais.   

(  ) As ações são interiorizadas e se constituem 

operações, o que construía no plano de ação, agora 

consegue reconstruir no campo da representação, é 

neste estágio que a criança é capaz de cooperar.  

(  ) A criança volta-se para a realidade e surge o 

aparecimento da linguagem.  

(  ) Que distingue entre o real e o possível.  

(  ) Que representa a conquista do universo prático, 

através da percepção e dos movimentos.   

a) 3 – 2 – 4 – 1. 

b) 3 – 2 – 1 – 4. 

c) 2 – 4 – 1 – 3. 

d) 4 – 3 – 1 – 2. 

 

21. O CRAS é responsável pela oferta de serviços 

continuados de proteção social básica e de 

Assistência Social às famílias, grupos e indivíduos em 

situação de vulnerabilidade social. De acordo com as 

atribuições do psicólogo no CRAS, correlacione as 

colunas e assinale a alternativa que apresenta a 

ordem correta. 

1. Serviços. 

2. Benefícios. 

3. Programas e projetos. 

(  ) Transferência de renda (bolsa-família e outra); 

prestação continuada; assistência em espécie ou 

material; outros. 

(  ) Capacitação e promoção da inserção produtiva; 

promoção da inclusão produtiva para beneficiários 

do programa Bolsa Família - PBF e do Benefício de 

Prestação Continuada; projetos e programas de 

enfrentamento à pobreza; projetos e programas de 

enfrentamento à fome; grupos de produção e 

economia solidária; geração de trabalho e renda. 

(  ) Socioeducativo-geracionais, intergeracionais e com 

famílias; sócio-comunitário; reabilitação na 

comunidade; outros. 

a) 3 – 2 – 1. 

b) 1 – 3 – 2. 

c) 2 – 1 – 3. 

d) 2 – 3 – 1.  

 

22. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que 

se afirma e assinale a alternativa com a sequência 

correta para o que se aplica sobre a atuação do 

psicólogo na Assistência Social. 

(  ) A Psicologia pode oferecer, para a elaboração e 

execução de políticas públicas de Assistência Social – 

preocupadas em promover a emancipação social das 

famílias e fortalecer a cidadania junto a cada um de 

seus membros –, contribuições no sentido de não 

considerar e não atuar sobre a dimensão subjetiva 

dos indivíduos, favorecendo o desenvolvimento da 

autonomia e cidadania. 

(  ) Tem como finalidade básica o fortalecimento dos 

usuários como sujeitos de direitos e o fortalecimento 

das políticas públicas. 

(  ) As práticas psicológicas devem categorizar, 

patologizar e objetificar as pessoas atendidas, e 

buscar compreender e intervir sobre os processos e 

recursos psicossociais, estudando as particularidades 

e circunstâncias em que ocorrem. 

(  ) Uma Psicologia comprometida com a transformação 

social toma como foco as necessidades, 

potencialidades, objetivos e experiências dos 

oprimidos. 

a) V – V – F – V. 

b) V – F – V – F.  

c) F – V – F – V. 

d) F – V – V – F.  

 

23. Para Vygotsky (1996), Zona de Desenvolvimento 

Proximal (ZDP) é a distância entre o nível de 

desenvolvimento real e nível de desenvolvimento 

proximal. Analise as asserções a seguir e a relação 

proposta entre elas e assinale a alternativa correta. 

I. Nível de desenvolvimento real, ou seja, determinado 

pela capacidade de resolver problemas 

independentemente.  

II. E, o nível de desenvolvimento proximal, demarcado 

pela capacidade de solucionar problemas com ajuda 

de um parceiro mais experiente. 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é 

uma justificativa correta da I. 

b) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma 

proposição falsa. 

c) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II 

não é uma justificativa correta da I. 

d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma 

proposição verdadeira. 
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24. Conforme o Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais – DSM-V (APA, 2014), o 

transtorno do espectro autista é dividido em níveis de 

gravidade (Nível 1, Nível 2 e Nível 3). Desta maneira, 

selecione a opção correta quanto ao transtorno do 

espectro autista – Nível 2. 

a) A pessoa com autismo necessita de considerável ajuda 

de outra pessoa (muitas vezes, precisa ser ajudada). 

b) A pessoa com autismo necessita de apoio de outra 

pessoa com frequência (pouco auxílio de outra pessoa). 

c) A pessoa com autismo necessita de muita e constante 

ajuda de outra pessoa (praticamente não faz nada 

sozinha).  

d) Cabe ao profissional da psicologia conceber ou não a 

ideia da causa/ origem do autismo. 

 

25. Com base na Obra Psicoterapias – Abordagens 

Atuais de Aristides Volpato Cordioli e 

Colaboradores, em relação aos Fundamentos da 

Psicoterapia, analise as assertivas e assinale a 

alternativa correta. 

I. Originalmente chamada de cura pela fala, a 

psicoterapia originou-se da medicina antiga, da 

religião, da cura pela fé e pelo hipnotismo, sendo que 

no final do Século XIX tornou-se uma atividade 

médica restrita somente aos médicos psiquiatras. 

II. É um método de tratamento realizado por um 

profissional, também com o objetivo de reduzir ou 

remover um problema, queixa ou transtorno 

definido de um paciente ou cliente que 

deliberadamente busca ajuda. 

III. É realizada em um ambiente primariamente 

interpessoal, utilizando a comunicação verbal como 

principal recurso. 

IV. Não se distingue de outras modalidades de 

tratamentos já que na atividade a relação paciente e 

terapeuta acontece de forma predominantemente 

unilateral, exercida por alguém, sobre outra pessoa 

como ocorre em outros tratamentos médicos. 

a) Apenas I, II e III estão corretas. 

b) Apenas I, III e IV estão corretas. 

c) Apenas II e IV estão corretas. 

d) Todas estão corretas. 

 

26. Com base nos estudos sobre Psicopatologia e seus 

fenômenos, assinale a alternativa incorreta. 

a) É o ramo da ciência que trata da natureza essencial da 

doença mental, suas causas, as mudanças estruturais e 

funcionais associadas a ela e suas formas de 

manifestação. 

b) Como conhecimento que visa ser científico, não inclui 

critérios de valor, nem aceita dogmas ou verdades à 

priori. O psicopatólogo não julga moralmente o seu 

objeto, busca apenas observar, identificar e compreender 

os diversos elementos da doença mental.  

c) A psicopatologia é, portanto, uma ciência 

interdependente de outros saberes; é um prolongamento 

da neurologia ou da psicologia. 

d) A psicopatologia, como ciência, exige um pensamento 

rigorosamente conceitual, que seja sistemático e que 

possa ser comunicado de modo inequívoco. 

 

 

 

 

 

 

 

27. Dentro do tema Psicopatologias, sobre as alterações 

qualitativas da consciência, relacione as colunas e 

assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta. 

1. Estados crepusculares. 

2. Dissociação da consciência. 

3. Estado hipnótico. 

4. Transe. 

(  ) É um estado de consciência reduzida e estreitada e de 

atenção concentrada, que pode ser induzido por 

outra pessoa. Nesse estado, podem ser lembradas 

cenas e fatos esquecidos e podem ser induzidos 

fenômenos como anestesia, paralisias, rigidez 

muscular, alterações vasomotoras. 

(  ) Estado de dissociação da consciência que se 

assemelha a sonhar acordado, diferindo disso, 

porém, pela presença de atividade motora 

automática e estereotipada acompanhada de 

suspensão parcial dos movimentos voluntários.  

(  ) Tal expressão designa a fragmentação ou a divisão do 

campo da consciência, ocorrendo perda da unidade 

psíquica comum do ser humano. Ocorre com certa 

frequência nos quadros histéricos. 

(  ) Há um estreitamento transitório do campo da 

consciência, um afunilamento  (que se restringe a um 

círculo de ideias, sentimentos ou representações de 

importância particular para o sujeito acometido), 

com a conservação de uma atividade psicomotora 

global mais ou menos coordenada, permitindo a 

ocorrência dos chamados atos automáticos. 

a) 1 – 2 – 3 – 4. 

b) 1 – 4 – 3 – 2. 

c) 4 – 2 – 1 – 3. 

d) 3 – 4 – 2 – 1. 

 

28. Segundo a obra Psicopatologia e Semiologia dos 

Transtornos Mentais de Paulo Dalgalarrondo, a 

ansiedade é definida como estado de humor 

desconfortável, apreensão negativa em relação ao 

futuro, inquietação interna desagradável, 

apresentando sintomas nas Dimensões Mentais e 

Somáticas. Sobre os sintomas mentais, assinale a 

alternativa incorreta. 

a) Taquicardia, palpitações, tontura, tremedeira, acessos de 

calor, palidez. 

b) Sensação de opressão e desconforto. 

c) Medo difuso e impreciso. 

d) Irritabilidade. 
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29. De acordo com a Resolução CFP 05/2010, sobre a 

Declaração Psicológica, informe se é verdadeiro (V) 

ou falso (F) para o que se afirma e assinale a 

alternativa que apresenta a sequência correta. 

(   ) Consiste em um documento que certifica, com 

fundamento em um diagnóstico psicológico, uma 

determinada situação, estado ou funcionamento 

psicológico, com a finalidade de afirmar as condições 

psicológicas de quem, por requerimento, o solicita. 

(  ) É o documento psicológico mais objetivo e sucinto 

entre todos. Responde a solicitações pontuais que 

visam a informar situações que envolvem dia(s), 

horários e tempo de atendimento da(o) 

paciente/cliente e/ou da pessoa que a(o) acompanha. 

(  ) Nunca deve apresentar registro de sintomas, estados 

psicológicos, ou qualquer outra informação que diga 

respeito ao funcionamento psicológico da pessoa 

atendida. 

(  ) Apresenta informações técnicas e científicas dos 

fenômenos psicológicos, considerando os 

condicionantes históricos e sociais da pessoa, grupo 

ou instituição atendida. 

a) V – F – V – F. 

b) F – V – F – V.  

c) F – V – V – F. 

d) V – V – V – V.  

 

30. As informações apresentadas em um Relatório 

Psicológico devem ser elaboradas obedecendo uma 

estrutura composta por itens pré-estabelecidos, 

observando a seguinte ordem: 

a) identificação; descrição da demanda; finalidade; 

procedimento; análise e conclusão. 

b) identificação; descrição da demanda; procedimento; 

análise e conclusão. 

c) identificação; descrição da demanda; procedimento; 

análise; conclusão e referências. 

d) identificação; descrição da demanda; análise; conclusão 

e referências. 
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