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TIPO I 

1. Após a leitura da tirinha apresentada a seguir, leia as 
assertivas: 

 
 
 
 
 
 
 

I. No primeiro quadrinho, a conjunção mas expressa 
uma ideia de concessão com relação à oração 
principal. 

II. Considerando o grau dos adjetivos, os termos 
“dificílimos” e “agradabilíssima” encontram-se no 
grau superlativo absoluto sintético.  

III. Tem-se, no segundo e no terceiro quadrinho, um 
jogo de palavras, a partir do qual é possível inferir a 
referência a determinado autor brasileiro.  

Pode-se afirmar que:  

a) Apenas a assertiva I está correta.  
b) As assertivas I, II e III estão corretas.  
c) Apenas as assertivas I e II estão corretas.  
d) Apenas as assertivas II e III estão corretas.  

 
2. Leia o fragmento abaixo:  

Eu quero fazer coisas que me engrandeçam para além 
do acúmulo de patrimônio ou da mera remuneração.  

Mario Sergio Cortella. “Por que fazemos o que fazemos?”. São 
Paulo, 2016, p.94.  

O sujeito da oração é classificado como: 

a) Simples. 
b) Indeterminado. 
c) Desinencial. 
d) Composto. 

 
3. A concordância está INADEQUADA em qual das 

seguintes frases? 
a) Amor e ternura humanos.  
b) Amor e ódio eternos. 
c) Homem e mulher bela.  
d) Amplas sala e cozinha.  

 
Para responder às questões 4 e 5, leia o fragmento 
abaixo:  

Conhecido mundialmente por sucessos como o 
romance “O Retrato de Dorian Gray” e a peça “A 
importância de ser Prudente”, o aclamado bon-vivant 
Oscar Wilde cometeu sim um crime: nasceu na época 
errada e precisou pagar por isso. Tudo _______ o 
escritor, ensaísta e dramaturgo foi condenado _______ 
prisão e a prestar serviços forçados em 1895, no auge 
de sua carreira, por se relacionar com outro homem, na 
época, o jovem inglês Lord Alfred Douglas. A prisão 
_______ Wilde passou 18 meses de sua vida e da qual 
saiu com a reputação arruinada agora pode virar um 
museu e centro artístico, isso se o município de 
Reading conseguir adquirir a antiga construção das 
mãos do governo britânico. 

 
Taísa Szabatura. Revista IstoÉ. “Justiça para Oscar Wilde”. 
Adaptado. 18 de junho de 2021. Edição nº 2683. 

 
 
 

4. Qual alternativa preenche, correta e respectivamente, 
as três lacunas do texto? 
a) porquê; a; aonde. 
b) porque; à; onde.  
c) por quê; a; aonde.  
d) por que; à; onde.  

 
5. Observe a seguinte frase do texto: o aclamado bon-

vivant Oscar Wilde cometeu sim um crime. Os 
termos em destaque cumprem a função sintática de:  
a) Objeto indireto.  
b) Predicado.  
c) Objeto direto.  
d) Adjunto adverbial.  

 
6. Na frase Como bem disse Guimarães Rosa: A gente 

morre é para provar que viveu, pode-se afirmar que o 
sinal de pontuação que está faltando é: 
a) Aspas. 
b) Vírgula. 
c) Reticências. 
d) Ponto e vírgula. 

 
Para responder às questões 7 e 8, leia o fragmento 
abaixo, extraído do conto Amor, de Clarice Lispector.  

No fundo, Ana sempre tivera necessidade de sentir a 
raiz firme das coisas. E isso um lar perplexamente lhe 
dera. Por caminhos tortos, viera a cair num destino de 
mulher, com a surpresa de nele caber como se o 
tivesse inventado. O homem com quem casara era um 
homem verdadeiro, os filhos que tivera eram filhos 
verdadeiros. Sua juventude anterior parecia-lhe 
estranha como uma doença de vida. Dela havia aos 
poucos emergido para descobrir que também sem a 
felicidade se vivia: abolindo-a, encontrara uma legião 
de pessoas, antes invisíveis, que viviam como quem 
trabalha — com persistência, continuidade, alegria. O 
que sucedera a Ana antes de ter o lar estava para 
sempre fora de seu alcance: uma exaltação perturbada 
que tantas vezes se confundira com felicidade 
insuportável. Criara em troca algo enfim compreensível, 
uma vida de adulto. Assim ela o quisera e o escolhera. 

7. Acerca das ideias do texto, leia as assertivas: 
I. A frase Ana sempre tivera necessidade de sentir a 

raiz firme das coisas atesta que o texto está 
narrado em primeira pessoa. 

II. Os elementos apresentados no texto indicam que a 
personagem é casada, possui filhos e que, ao longo 
de sua existência, teve uma vida sem grandes 
embaraços ou necessidades existenciais.  

III. Há, no texto, muitos verbos conjugados no pretérito 
mais-que-perfeito, cuja utilização é muito limitada e, 
portanto, são verbos pouco utilizados na linguagem 
coloquial. 

Pode-se afirmar que:  

a) As assertivas I, II e III estão corretas.  
b) Apenas as assertivas I e III estão corretas.  
c) Apenas a assertiva II está correta.  
d) Apenas a assertiva III está correta.  
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8. Sabendo que as palavras dentro de um contexto podem 
assumir vários sentidos, em Por caminhos tortos, 
viera a cair num destino de mulher, os termos 
sublinhados apresentam sentido: 
a) Conotativo. 
b) Denotativo.  
c) Paronímico.  
d) Homonímico.  

 
9. Qual vício de linguagem se observa na frase Me dá 

uma mão?  
a) Arcaísmo, pois tem-se a utilização de vocábulos que 

já caíram em desuso.  
b) Pleonasmo vicioso, pois há uma repetição de ideias 

desnecessária para a transmissão do conteúdo da 
frase. 

c) Cacofonia, pois a pronúncia de palavras seguidas 
sugere outra palavra menos apropriada.  

d) Vulgarismo, pois tem-se o uso de expressões que 
não se enquadram no padrão culto da língua.  

 
10. Considerando que uma oração subordinada adverbial 

temporal é aquela que expressa tempo, assinale a 
alternativa que apresenta um exemplo desse tipo de 
oração.  
a) É necessário que ela estude português.  
b) Só desejo uma coisa: que tenha um ano 

maravilhoso.  
c) Mal chegamos, ele já entrou na piscina.  
d) Luisa caiu e quebrou a perna.  

 
11. Algumas combinações de atalhos do teclado são úteis 

durante o uso do computador, especialmente durante a 
digitação de arquivos de texto. Nesse sentido, verifique 
as assertivas e assinale a alternativa correta. 
I. Alternar entre janelas abertas. 
II. Desfazer ação. 
III. Recortar itens selecionados para área de 

transferência. 

a) (I) Ctrl + Z; (II) Ctrl + X; (III) Alt + Tab. 
b) (I) Alt + Tab; (II) Ctrl + Z; (III) Ctrl + X. 
c) (I) Ctrl + X; (II) Ctrl + Z; (III) Alt + Tab. 
d) (I) Alt + Tab; (II) Ctrl + X; (III) Ctrl + Z. 

 
12. Qual a utilidade da função "congelar" usada em 

planilhas do Microsoft Excel? 
a) Ao congelar uma área da planilha, ela se mantém 

visível e fixada em áreas específicas enquanto é 
possível mover a barra de rolagem para outras 
áreas da própria planilha. 

b) "Congelar" significa colocar em ordem alfabética, na 
ordem de A para Z. 

c) Ao se congelar uma parte da planilha, 
automaticamente toda função matemática 
adicionada será multiplicada por dez. 

d) Congelar consiste no arredondamento numérico 
para até duas casas decimais e múltiplos de dez. 

 
 
 
 
 
 
 
 

13. Quais etapas o usuário deverá seguir para inserir 
numeração de página em um arquivo de texto do 
Microsoft Word? 
a) Inserir - Número de Página. 
b) Referências - Sumário - Sumário Personalizado - 

Número de Página. 
c) Revisão - Número de Página. 
d) Layout - Quebras - Páginas pares/ímpares - Número 

de Página. 
 
14. Verifique as assertivas e assinale a correta. 

Com o PowerPoint é possível: 

I. Criar apresentações do zero ou usar um modelo. 
II. Adicionar texto, imagens, arte e vídeos. 
III. Escolher um design profissional com o Designer do 

PowerPoint. 
IV. Adicionar transições, animações e movimentos. 

a) Apenas as assertivas I, III e IV são corretas. 
b) Apenas as assertivas II e III são corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV são corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e III são corretas. 

 
15. Verifique as assertivas e assinale a correta. 

No endereço http://www.mec.gov.br  

I. http Hyper Text Transfer Protocol - Protocolo de 
transferência de Hipertexto, é o protocolo utilizado 
para transferências de páginas Web. É o protocolo 
de identificação e transferência de documentos na 
Internet.  

II. www significa que o endereço está na World Wide 
Web. 

III. mec é o domínio (nome registrado do site).  
IV. gov é o código para sites de instituições 

governamentais. 
V. br é o código para sites registrados no Brasil.  

 
a) As assertivas I, II, III, IV e V são corretas. 
b) Apenas as assertivas I, III e IV são corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e IV são corretas. 
d) Apenas as assertivas II, III e V são corretas. 

 
16. Que pessoa foi eleita no ano de 2021, por maioria 

absoluta, a ocupar a cadeira de número 17 da 
Academia Brasileira de Letras (ABL), antes ocupada 
pelo diplomata Affonso Arinos de Mello Franco? 
a) Larissa de Macedo Machado. 
b) Paulo de Siqueira. 
c) Luís Barroso. 
d) Fernanda Montenegro. 

 
17. No ano de 2021 teve um marco relevante para o surfe 

mundial: estreia oficial da modalidade nas Olimpíadas 
de Tóquio. Desde 1992, a ISA (Associação 
Internacional do Surfe), uma das entidades do esporte, 
tinha a intenção de integrar as atividades olímpicas. 
Nesse contexto, assinale a alternativa que indica 
corretamente quem foi o primeiro campeão olímpico de 
surfe. 
a) Owen Wright. 
b) Gabriel Medina. 
c) Kanoa Igarashi. 
d) Ítalo Ferreira. 
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18. Qual partido político o presidente do Brasil, Jair 
Messias Bolsonaro, é filiado? 
a) Partido Liberal (PL). 
b) Partido Social Democrático (PSD). 
c) Movimento Democrático Brasileiro (MDB).  
d) Partido Social Liberal (PSL). 

 
19. Quais vacinas contra a Covid-19 já receberam 

autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) para uso e estão sendo disponibilizadas no 
Brasil? 
a) CoronaVac, Pfizer, Sputnik, Covaxin. 
b) CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen. 
c) AstraZeneca, Pfizer e Janssen. 
d) CoronaVac, Pfizer e Moderna. 

 
20. Em 2020, o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) divulgou as estimativas das 
populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros. 
Segundo o levantamento, com data de referência em 1º 
de julho de 2020, Palhoça tem: 
a) 83.132 habitantes, apresentando, em termos 

percentuais, o menor crescimento populacional 
devido à migração de pessoas para a capital 
Florianópolis. 

b) 175.272 habitantes, apresentando, em termos 
percentuais, o maior crescimento populacional entre 
as principais cidades da Grande Florianópolis.  

c) 451.327 habitantes, apresentando, em termos 
percentuais, o maior crescimento populacional entre 
as principais cidades da Grande Florianópolis. 

d) 836.439 habitantes, apresentando, em termos 
percentuais, a maior população do Estado de Santa 
Catarina. 

 
21. Sobre a Constituição Federal do Brasil de 1988 e os 

direcionamentos por ela colocados para o setor saúde, 
indique o que seja INCORRETO. 
a) A saúde se encontra sob a égide do que seja a 

seguridade social, ou seja, integrada à Assistência e 
Previdência Social, sem subordinação entre essas 
áreas. 

b) Os Artigos 196 a 200 remetem ao ordenamento 
constitucional da saúde, e com eles o setor saúde 
ganhou espaço específico no texto da Carta Magna, 
desvinculando-se da Assistência e Previdência 
Social. 

c) A Constituição determina que a saúde deve ser 
conferida por ações e serviços públicos de saúde 
que integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada, constituindo como um sistema único.  

d) O Artigo 199 da Constituição Federal de 1988 
determina que participação da iniciativa privada nas 
ações de saúde deve ser livre, sobre o que podem 
ser derivado grandes problemas relativos ao alcance 
da integralidade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. A Gestalt Terapia de Frederick Perls tem seus 
fundamentos na psicofísica e nos estudos da 
percepção e sensação do movimento. Destaca a 
importância do estudo do comportamento em seus 
aspectos mais globais. Sobre esse sistema teórico no 
campo das práticas psicológicas, é INCORRETO 
afirmar: 
a) O trabalho do terapeuta envolve situações 

inacabadas do passado, tornando consciente sua 
experiência presente.  

b) Considera que ser o mundo vivencial de um 
indivíduo compreendido por meio de descrição direta 
que o próprio indivíduo faz de sua situação única.  

c) Desvia-se de uma teoria da personalidade e de 
funcionamentos em mecanismos neuróticos, como 
como introjeção projeção.  

d) Tem base fenomenológicas, resgatando explicações 
da Filosofia acerca do comportamento humano.  

 
23. Nos seguintes raciocínios clínicos em psicopatologia, 

indique o que seja correto. 
I. A ocorrência psicótica ou grave dissociação da 

realidade são indicativos de um diagnóstico de um 
transtorno mental. O quadro psicótico envolve 
diversos sintomas, como alucinações, paranoia, e 
até mudanças na personalidade, sendo a ocorrência 
psicótica não encontrada em quadros agudos e 
transitórios.    

II. Presença de ansiedade, alterações de pensamento 
e agitação, com luta contra sintomas pode ser 
indicativo de um transtorno de ansiedade. Enquanto 
déficits ou ausência de percepção das regras e 
morais, bem como da natureza das relações e 
aumento da demanda relacional pode ser indicativo 
de um transtorno de personalidade. 

III. Alteração da memória passada pode ser encontrada 
nos transtornos mentais orgânicos. Nas demências, 
a memória afetada é acompanhada da alteração do 
pensamento. Na demência de Alzheimer, o requisito 
primário é o declínio da memória e pensamento, 
mas isto ocorre de modo insidioso, com deterioração 
lenta, e sem indicativos de ser decorrente de outra 
doença sistêmica ou cerebral, a qual possa induzir 
uma demência. 

Estão corretas apenas as assertivas: 

a) I, II. 
b) I, III. 
c) II, III.  
d) I, II, III. 
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24. Em entrevistas clínicas, a capacidade de reconhecer as 
defesas e o modo particular de estruturação do 
paciente é de especial interesse. Sobre esse processo 
de investigação, é INCORRETO afirmar: 
a) É necessário que o entrevistador restrinja ao âmbito 

do interpretável apenas o conteúdo explícito da 
comunicação, a fim de não acessar em condições 
clínicas não enquadradas. 

b) O reconhecimento pelo clínico sobre como os 
processos mentais e afetivos são mobilizados nele 
fornece uma via inigualável de compreensão da 
experiência do entrevistado. 

c) Ser capaz de compreender seus processos contra 
transferenciais é, possivelmente, um dos recursos 
mais importantes do clínico, o que deve ser 
estendido a entrevistas clínicas.   

d) O entrevistador, reconhecendo aspectos como estilo 
rígido de personalidade ou de dependência nas 
relações poderá antecipar situações de transferência 
e evitar respostas contra transferenciais 
inadequadas. 

 
25. O Estatuto da Criança e do Adolescente coloca direitos 

a essa população “sem discriminação de nascimento, 
situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, 
religião ou crença, deficiência, condição pessoal de 
desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, 
ambiente social, região e local de moradia ou outra 
condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a 
comunidade em que vivem”. Sobre o estabelecido 
nessa Lei, que se desdobra da Constituição Federal de 
1988, é INCORRETO afirmar: 
a) É dever da família, da comunidade, da sociedade 

em geral e do poder público assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos (...) 
sendo que a garantia de prioridade compreende 
destinação privilegiada de recursos públicos nas 
áreas relacionadas com a proteção à infância e à 
juventude. 

b) São medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis o 
encaminhamento a serviços e programas oficiais ou 
comunitários de proteção, apoio e promoção da 
família, inclusão em programa oficial ou comunitário 
de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e 
toxicômanos, encaminhamento a tratamento 
psicológico ou psiquiátrico e encaminhamento a 
cursos ou programas de orientação. 

c) É assegurado a todas as mulheres o acesso aos 
programas e às políticas de saúde da mulher e de 
planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição 
adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto 
e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e 
pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de 
Saúde. 

d) Os dirigentes de estabelecimentos de ensino 
fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os 
casos de maus-tratos envolvendo seus alunos, 
reiteração de faltas injustificadas e de evasão 
escolar, elevados níveis de repetência e casos de 
indisciplina escolar. 

 
 
 
 
 
 

26. Na relação entre trabalho e subjetividade, há de se ter 
atenção ao desgaste a que as pessoas são submetidas 
e as relações dessa condição a processos de 
adoecimento. Sobre a relação entre psicossomática e 
estresse nos contextos de trabalho, o que envolve o 
campo da saúde do trabalhador, é INCORRETO 
afirmar: 
a) No trabalho podem ser identificados ajustes ativos 

como expressão de desejo de mudança; 
afastamento; movimentações trabalhistas; e ainda 
os ajustes passivos constituídos por alienação, 
depreciação do trabalho, absenteísmo e 
adoecimento. 

b) Há trabalhos em que o sujeito pode ser 
constantemente colocado face a reações de alarme, 
ou aumento de frequência cardíaca e pressão 
arterial. Tal alteração visa chegada de nutrientes, 
contração do baço para levar glóbulos vermelhos, 
liberação de açúcar armazenado na corrente 
sanguínea, aumento de linfócitos entre outros 
mecanismos. 

c) Podem ser relacionadas ao trabalho, as reações de 
estresse que resultam de esforços de adaptação, 
sendo que reações ao “agressor” muito intensas, 
vão colocando uma predisposição à doença. Por isto 
encontra-se superada a ideia de sistema límbico e 
geração de memória afetiva que coloca a 
predisposição para a doença em alguns sujeitos. 

d) A situação de conflito do indivíduo com o trabalho 
pode ser geradora de emoção relativa a estresse. 
Mas o que tem ocorrido é banalização do que seja 
estresse, pois a bacteriologia, com a perspectiva do 
contágio gerou invisibilidade dos fenômenos e 
focalização no individual em detrimento do coletivo. 

 
27. A organização do Sistema Único de Saúde, seu 

planejamento e a articulação Inter federativa, encontra-
se definido por meio da organização de Redes de 
Atenção à Saúde (RAS). Uma delas é a Rede de 
Atenção Psicossocial (RAPS) instituída pela Portaria 
3088/2011 para atendimento das pessoas com 
transtornos mentais e com necessidades decorrentes 
do uso de crack, álcool e outras drogas. Sobre a RAPS 
é correto afirmar. 
I. A RAS é composta por 7 componentes: atenção 

básica; atenção psicossocial; atenção de urgência e 
emergência; atenção residencial de caráter 
transitório; atenção hospitalar em hospitais gerais; 
estratégias de desinstitucionalização; e reabilitação 
psicossocial.  

II. Na RAPS a atenção hospitalar é formada por 
enfermaria especializada em Hospital Geral e ainda 
serviço Hospitalar de Referência para a população 
que necessita desse tipo de atenção em saúde 
mental.  

III. Na perspectiva de RAPS, a atenção básica em 
saúde, envolve, além das Unidades Básicas de 
Saúde, outros dispositivos como Equipe de 
Consultório na Rua, Equipe de apoio aos serviços 
do componente Atenção Residencial de Caráter 
Transitório e até Centros de Convivência. 

As assertivas corretas são apenas: 

a) I, II. 
b) I, II, III.  
c) II, III. 
d) I, III. 
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28. O trabalho de psicólogos nos contextos institucionais se 
vê constantemente envolto em questionamentos sobre 
os porquês de o trabalho em equipe e trabalho 
interdisciplinar não se transformavam em prática uma 
vez que fazem parte do discurso dos profissionais e das 
instituições. Sobre a problemática do alcance da 
interdisciplinaridade, indique o que seja INCORRETO. 
a) A interdisciplinaridade, no trabalho em saúde, requer 

revisitação do conceito de equipe, enquanto 
conjunto de pessoas que trabalham juntas com 
elemento de identificação, de natureza simbólica, 
por meio processo de inter-relação entre os 
trabalhadores e destes com usuários. O trabalho 
interdisciplinar tem como condição o trabalho sobre 
as relações de poder ali existentes.  

b) A interdisciplinaridade é desdobramento do que seja 
disciplina enquanto área homogênea de estudo com 
fronteiras bem delimitadas. Em especial no campo 
da saúde, é necessário explicitar a relação de poder 
que subjaz à disciplinarização. 

c) A interdisciplinaridade é conceituada pelo grau de 
integração entre as disciplinas e a intensidade de 
trocas entre os especialistas; e desse processo 
interativo, todas as disciplinas devem sair 
enriquecidas. No setor saúde, não basta somente 
tomar de empréstimo elementos de outras 
disciplinas, mas comparar, julgar e incorporar esses 
elementos na produção de uma disciplina 
modificada.  

d) No campo da saúde, para a superação da 
fragmentação das disciplinas é necessário projeto 
que reúna esforços para a transformação de práticas 
cotidianas e a construção de novos saberes, 
formação (des) segmentada de recursos humanos 
na saúde, e ainda que as diferentes disciplinas 
saibam como atuarem complementarmente à 
biomedicina. 

 
29. As intervenções grupais são ferramentas metodológicas 

fundamentais em práticas de saúde, tendo em vista o 
fortalecimento de rede social, bem como a busca de 
saídas comuns em face de dificuldades que chegam 
aos serviços, sobretudo na atenção primária. Sobre 
fundamentos do trabalho grupal, na perspectiva de 
grupos operativos, pode ser considerado INCORRETO. 
a) Além de ter objetivos claramente definidos, o grupo 

deve ser planejado acerca da de seus espaços e 
horários e um conjunto de regras voltadas ao seu 
funcionamento. 

b) Os grupos não são somatório de indivíduos, mas 
uma nova entidade, com leis e mecanismos 
próprios, que são alvo do trabalho do facilitador de 
um grupo. 

c) O número de componentes de um grupo deve 
possibilitar a comunicação, tanto visual, como 
auditiva e conceitual, o que deve ser planejado na 
constituição de um grupo.  

d) O trabalho de condução de grupos deve se desviar 
das interações afetivas, bem como de desempenho 
de diferentes papeis, visando a homogeneidade.  

 
 
 
 
 
 

30. Um psicólogo tem como tarefa indicar, por meio de 
entrevistas, 3 candidatos, dentre 10, para uma vaga de 
recepcionista de uma clínica de desintoxicação voltada 
para pessoas que fazem uso problemático de álcool e 
outras drogas. Tais candidatos já passaram em provas 
de conhecimentos de informática e de conhecimentos 
gerais e pontuação no currículo. Indique o que seja 
INCORRETO acerca do planejamento dessa entrevista. 
a) Uma vez que o cargo não requer competência 

técnica para o trabalho com pessoas que fazem uso 
problemático de drogas, aspectos da transferência 
do candidato com essa população não é requisito a 
ser avaliado.  

b) Um objetivo que poderia ser traçado para a 
entrevista seria o de conhecer as percepções gerais 
desses candidatos sobre o usuário de drogas, bem 
como suas expectativas em atuar nessa área 
Poderia ainda ser traçado um objetivo voltado à 
conhecer experiências de relação do candidato com 
essa população. 

c) A entrevista não ganharia em objetividade e 
especificidade se fosse organizada de modo 
estruturado. Isto porque nesse nível da seleção já 
não seria mais buscado estabelecer pontuação 
diferente entre os candidatos, a partir dos resultados 
da entrevista, mas correspondência da idiossincrasia 
do candidato ao trabalho a ser realizado. 

d) No tocante ao enquadre colocado para entrevista, 
ela poderia começar informando a duração da 
entrevista e, em linhas gerais, seus objetivos e 
depois coletar algumas impressões sobre as etapas 
de seleção já ocorridas.  

 
31. No trabalho clínico de atenção a sofrimento psíquico na 

infância, a perspectiva de Melanie Klein se constitui um 
pilar teórico e técnico fundamental para atenção a essa 
população. Sobre essa perspectiva, a qual se inclui o 
uso do brincar como recurso terapêutico, é correto 
afirmar. 
I. No tratamento busca-se levar a criança de 

representação em representação, de moção 
pulsional em Moção pulsional, de objeto 
internalizado em objeto internalizado, instaurando 
tantas representações quantas sejam necessárias 
para manter o mais baixo possível o nível de tensão 
que regula todo o funcionamento do aparelho 
psíquico.  

II. O tratamento é concebido como um estabelecimento 
do princípio de prazer, ou seja, como a constituição 
do eu. A técnica inclui atenção aos detalhes mais 
ínfimos como o uso do material fornecido, 
(brinquedo, dramatização, água, recorte, desenho), 
maneira como brincam, mudança de brinquedo e 
etc. O brincar toma o lugar da associação no sentido 
analítico fazendo ofício de metáfora (sonho). 

III. Os princípios do tratamento são os mesmos para 
todos os pacientes, crianças e adultos; mas uma vez 
que o psiquismo dos pacientes muito pequenos é 
diferente, essa diferença é alcançada por meio do 
brincar. O brincar, ou o Play-technique, equivale ao 
que seja a ludoterapia, que oferece descarga 
emocional e libera o afeto desagradável, quando o 
ludoterapeuta então pode interpretar a transferência 
negativa. 

Estão corretas apenas as assertivas: 

a) II, III. 
b) I, III. 
c) II. 
d) I, II.  
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32. CASO DA DONA OLINDA. Leia o caso a seguir: 

A Sra. Olinda, de 47 anos, procurou a atenção primária de 
seu território a fim de realizar vinculação a este serviço, 
tendo em vista que se mudou de Brumadinho, município 
de Minas Gerais para Santa Catarina. Em Minas, não 
vinha tendo atendimento da atenção primária, pois 
trabalhava e tinha plano de saúde, a partir do qual apenas 
visitava um ginecologista anualmente. Mudou-se, pois, 
meses depois do grande acidente na barragem da Valle 
que acometeu aquele município, ficou viúva. Vem até a 
Atenção Básica pois, frequentemente se vê com forte 
dores de estômago. Aqui veio morar com o filho, nora e 
netos. Não tem rede social e apenas faz algumas costuras, 
mas sem grande ânimo, sobre o que diz para a enfermeira 
que a acolheu passar grande parte do dia sem vontade de 
conversar com as pessoas. A enfermeira que a acolheu 
ficou preocupada com a possibilidade de a paciente estar 
apresentando depressão em algum nível. Diante disso, 
levou o caso para a discussão do NASF, a fim pensar um 
projeto terapêutico específico, ou singular, para a paciente. 

No tocante aos Princípios e Diretrizes do Sistema Único 
de Saúde e da Rede de Atenção em saúde, dispostos 
na Política Nacional de Atenção Básica, indique 
diretamente (em primeiro plano), qual princípio e qual 
diretriz atendido no caso de Dona Olinda. 

a) Integralidade e participação social.  
b) Integralidade e cuidado centrado na pessoa. 
c) Universalidade e ordenação da rede.  
d) Universalidade e territorialização.  

 
33. Com base no CASO DA DONA OLINDA, indique o que 

seja correto no desenvolvimento de um Projeto 
Terapêutico Singular para o caso.  
I. Dona Olinda deverá ser encaminhada para um 

Centro de Atenção Psicossocial ou serviço 
equivalente, a fim de alcançar atendimento 
psicossocial e medicamentoso e específico, como o 
próprio nome diz, especializado, para sua condição, 
que pode envolver um quadro depressivo.  

II. Uma vez que na atenção primária da região ocorre 
um grupo de mulheres coordenado pela equipe do 
NASF, deve ser discutido com Dona Olinda sua 
vontade de participar dessa atividade; e, 
paralelamente, deverá ser acompanhada pelo 
médico de saúde da família, a fim de ter avaliada 
sua condição gástrica.  

III. Dona Olinda não deve ser encaminhada para um 
outro nível de atenção em saúde, mas deve ser 
pensada junto a ela estratégias de saúde integral, 
que envolva sua condição biopsicossocial, a fim de 
retomar o ânimo para suas atividades e resolver sua 
condição gástrica. Nesse processo deve ser 
potencializada sua rede social a fim de construir 
vínculos e apoio no acompanhamento de seu 
autocuidado.  

Está(ao) correta(s) apenas a(s) assertiva(s): 

a) II, III. 
b) I. 
c) II. 
d) I, II.  

 
 
 
 

34. No trabalho de psicólogos, o exame do estado mental 
pode ser necessário em situações diversas, ainda que 
tal exame não fosse o objetivo direto de uma prática 
profissional. Ou seja, o exame do estado mental 
também deve se fazer presente entre as competências 
do profissional. Sobre o exame do estado mental, é 
INCORRETO afirmar: 
a) A consciência diz respeito à capacidade de o 

indivíduo perceber o que está ocorrendo dentro e ao 
redor de si, ao alcance de seu sensório. A 
obnubilação é um exemplo de alteração da 
consciência. 

b) A atenção é um processo psíquico que permite 
concentrar a atividade mental sobre um fato 
determinado. A aprosexia é exemplo de uma 
alteração na atenção. 

c) O pensamento diz respeito à aptidão do indivíduo 
para elaborar conceitos, articular juízos; e com base 
nisto, construir raciocínios, de modo a solucionar 
com algum êxito os problemas com que se depara. 
Dentre as alterações mais frequentes do 
pensamento estão a ambivalência e a labilidade 
afetiva.  

d) A sensopercepção é a capacidade de captar as 
sensações, através dos receptores sensoriais, e 
transformá-las em imagens ou sensações no 
sistema nervoso central. A alucinação é um exemplo 
de alteração da sensopercepção. 

 
35. Ainda que exista uma forte identificação do campo da 

psicopatologia ao modelo da biomedicina, umas das 
principais características da psicopatologia é seu 
caráter interdisciplinar, para o qual concorre uma 
multiplicidade de abordagens e referenciais teóricos. 
Indique a correta relação entre algumas das escolas 
existentes em psicopatologia, considerando as ênfases 
de seus estudos.  

1 - Psicopatologia 
Descritiva 

(  ) Há ênfase na noção de 
doença enquanto páthos.  

2 - Psicopatologia 
Dinâmica 

(   ) Interessa o conteúdo das 
vivências. 

3 - Psicopatologia 
Psicanalítica   

(  ) Interessa a forma de 
expressão de conflitos. 

4 - Psicopatologia. 
Fundamental 

(  ) Interessa a forma das 
alterações psíquicas. 

5 - Psicopatologia 
Médica 

(  ) Interessa a desregulação 
biológica. 

 
a) 4, 2, 1, 3, 5.  
b) 4, 2, 3, 1, 5.   
c) 4, 3, 2, 1, 5.  
d) 4, 2, 3, 5, 1.  
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36. O trabalho clínico com sofrimentos nas relações 
familiares, ou em face de vínculos familiares, pode 
requerer informações sobre como a como a família é ou 
foi afetada pelas mudanças e experiências relacionadas 
às mudanças, que surgem ao longo dos ciclos de vida 
familiar. Sobre as mudanças nos ciclos de vida familiar, 
é INCORRETO afirmar: 
a) Há, no enfrentamento de mudanças por parte das 

famílias, os estressores horizontais, que podem ser 
desenvolvimentais como a morte precoce, acidentes 
ou divórcio; ou impredizíveis, relativos às mudanças 
no ciclo de vida.  

b) Na ideia de ciclo de vida familiar, as mudanças 
vivenciadas pelas pessoas que compõem um grupo 
familiar provocam efeitos em todos os níveis do 
sistema. Essas relações são complexas e não são 
unilaterais.  

c) Dentre os estressores do ciclo de vida familiar, 
existem os estressores verticais. Estes podem ser 
relativos aos padrões familiares, mitos e crenças 
que se fazem presentes nas famílias. São exemplos 
de estressores verticais, os segredos carregados por 
um ou mais membros da família. 

d) O estresse familiar é geralmente maior nos pontos 
de transição de um estágio para outro no processo 
desenvolvimental familiar sendo que sintomas 
aparecem quando há uma interrupção no ciclo de 
vida familiar em desenvolvimento. 

 
37. O conceito de clínica ampliada foi apresentado ao setor 

saúde brasileiro, sendo um direcionamento para a 
prática que alcança os diferentes setores do Sistema 
Único de Saúde. Sobre o que seja clínica ampliada, é 
correto afirmar. 
I. O conceito de clínica ampliada foi desenvolvido a 

partir do conceito de Paideia, ou seja, teria esse 
método como matriz. Tal método envolve desde a 
dimensão pedagógica de uma cidade até o cuidado 
com o corpo. O conceito Paideia advém do processo 
democrático ateniense, relativo ao período Helênico.  

II. O conceito de clínica ampliada envolve a autonomia 
e autocuidado como diretriz do trabalho em saúde, 
quando a ampliação do grau de autonomia pode ser 
avaliada pelo aumento da capacidade dos usuários 
compreenderem e atuarem sobre si mesmo e sobre 
o mundo da vida. E isto envolve capacidade de usar 
o poder e de estabelecer compromisso e contrato 
com outros. 

III. No campo da atenção básica, de acordo com a 
Política Nacional de Atenção Básica, o conceito de 
clínica ampliada diz respeito à diretriz organizativa 
da Resolutividade, pois tal perspectiva de clínica é 
capaz de construir vínculos positivos e intervenções 
clínicas e sanitariamente efetivas, centradas na 
pessoa, na perspectiva de ampliação dos graus de 
autonomia dos indivíduos e grupos sociais.  

Estão corretas apenas as assertivas: 

a) I, II, III. 
b) I, II.  
c) II, III. 
d) I, III. 

 
 
 
 

38. No Sistema Único de Saúde, o acolhimento tem sido 
afirmado como estratégia fundamental no planejamento 
dos serviços e nos processos de trabalho, e em 
interrelação com a rede de atenção. Diante da 
complexidade que envolve o acolhimento em saúde, e 
sobre os direcionamentos colocados para a 
implantação do acolhimento nos serviços, é correto 
afirmar.  
I. Faz-se necessário ampliar a qualificação técnica dos 

profissionais e equipes em habilidades relacionais 
de escuta qualificada, de modo a estabelecer 
interação humanizada, cidadã e solidária com 
usuários, familiares e comunidade, bem como o 
reconhecimento e a atuação em problemas de 
saúde de natureza aguda ou relevantes para a 
saúde pública. 

II. Pode ser necessária a elaboração de protocolos, 
sob a ótica da intervenção multi e interprofissional 
na qualificação da assistência, legitimando a 
inserção do conjunto de profissionais ligados à 
assistência na identificação de risco e na definição 
de prioridades, contribuindo, assim, para a formação 
e o fortalecimento da equipe. 

III. A recomendação é de que sejam implantadas as 
sistemáticas de acolhimento na Atenção Básica, 
compatibilizando o atendimento entre a demanda 
programada e a não-programada, o que pode ser 
estendido à comunidade por meio de rodas de 
conversas de quarteirão, terapia comunitária, grupos 
de convivência, entre outros; já a classificação de 
risco precisa ser pensada para as Unidades de 
Urgência. 

Estão corretas apenas as assertivas: 

a) I, II.  
b) I, III. 
c) I, II, III. 
d) II. III. 
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39. Leia o texto a seguir:  

Um processo ético disciplinar foi instaurado pelo Conselho 
Regional de psicologia da Região X contra uma psicóloga. 
Tal processo diz respeito a denúncias recebidas da 
Vigilância Sanitária. A referida psicóloga prestava serviços 
em uma instituição que atendia pessoas com transtornos 
mentais e idosos que se encontrava operando sem 
condições mínimas   de salubridade ou eficácia no 
atendimento dos pacientes. Segundo relatório da Vigilância 
Sanitária, a situação   encontrada no estabelecimento foi 
de este espaço ser um depósito de doentes   mentais sem 
condições de funcionamento como estabelecimento de 
saúde, tanto pelas   condições físicas como pelo descaso 
na atenção prestada aos pacientes sob seus cuidados. 

Indique o que seja INCORRETO ser destacado 
enquanto falha ética da profissional.  

a) O psicólogo deve se recusar a “prestar serviços em 
organizações quando a missão, a filosofia, as 
políticas, as normas e as práticas nela vigentes e 
sua compatibilidade colide com os princípios e 
regras da profissão.  

b) O psicólogo não deve prestar “serviços psicológicos 
de qualidade, em condições de trabalho dignas e 
apropriadas à natureza desses serviços, utilizando 
princípios”.  

c) O psicólogo não deve ser “conivente com quaisquer 
atos que caracterizem negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade ou opressão”.  

d) O psicólogo deve “levar ao conhecimento das 
instâncias competentes o exercício ilegal ou irregular 
da profissão”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. Justiça Restaurativa tem sido considerada como um 
recurso alternativo ao ciclo de violência que vem sendo 
alvo de atenção de Organismos Internacionais, 
sobretudo pela ONU, sobretudo a partir do ano de 
2000. Tal tipo de justiça vem sendo afirmada no 
contexto institucional do país, e se volta para uma 
situação conflitiva que envolva uma vítima e um 
ofensor. Sobre o trabalho em face da Justiça 
Restaurativa, é INCORRETO afirmar: 
a) As práticas restaurativas têm foco no dano causado, 

e a decorrente necessidade da vítima; se possível, 
reparando o dano concreto ou simbólico; e ainda 
reparação de algum dano que possa ter sido 
causado a uma comunidade.  

b) A Justiça restaurativa é um mecanismo de 
heterocomposição em face da conflitiva para a qual 
se volta. Pode ocorrer por meio de encontros 
presenciais ou não, a depender do caso a ser 
solucionado, o que requer avaliação prévia.  

c) Em face do ofensor, a Justiça Restaurativa visa que 
este se perceba enquanto sujeito na perspectiva de 
mudanças de atitudes, identificando os efeitos do 
dano causado em face do relato da vítima.  

d) É considerado na Justiça Restaurativa o dano 
psíquico resultante da ameaça à integridade física 
ou psicológica, uma lesão física grave, a percepção 
do dano como intencional. O dano psíquico também 
pode ser gerado em função de perda violenta de um 
ser querido, ou ainda na exposição ao sofrimento de 
outras pessoas, ainda que não seja próximo 
afetivamente.  

 
 


