Nº DE INSCRIÇÃO ______________

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir:
1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova;
2. Assine o cartão resposta no verso;
3. A prova terá 3 (três) horas de duração;
4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova;
5. Use caneta esferográfica azul ou preta;
6. Cada questão possui somente uma resposta correta;
7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas,
deverá assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo;
8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova;
9. A prova conterá trinta questões de múltipla escolha, avaliadas na escala de 00 a 100;
10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse
caso será anulada a questão;
11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o
material recebido, exceto o folheto fornecido aos candidatos que desejarem anotar suas
respostas;
12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho.

Boa Prova!
Vista Cansada

Otto Lara Resende

Acho que foi o Hemingway quem disse que olhava cada coisa à sua volta como se a visse pela última vez.
Pela última ou pela primeira vez? Pela primeira vez foi outro escrito quem disse. Essa idéia de olhar pela última
vez tem algo de deprimente. Olha de despedida, de quem não crê que a vida continua, não admira que o
Hemingway tenha acabado como acabou. Fugiu enquanto pôde do ____________ que o roía – e daquele tiro
brutal.
Se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver, disse o poeta. Um poeta é só isto: um certo modo de
ver. O diabo é que, de tanto ver, a gente ________ o olhar. Vê não-vendo. Experimente ver pela primeira vez o
que você vê todo dia, sem ver. Parece fácil, mão não é. O que nos cerca, o que nos é familiar, já não desperta
_______________. O campo visual da nossa rotina é como um vazio.
Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. Se alguém lhe perguntar o que é que você vê no seu
caminho, você não sabe. De tanto ver, você não vê. Sei de um profissional que passou 32 anos a fio pelo mesmo
hall do prédio do seu escritório. Lá estava sempre, pontualíssimo, o mesmo porteiro. Dava-lhe bom-dia e às vezes
lhe passava um recado ou uma correspondência. Um dia o porteiro cometeu a descortesia de falecer.
Como era ele? Sua cara? Sua voz? Como se vestia? Não fazia a mínima idéia. Em 32 anos, nunca o viu.
Para ser notado, o porteiro teve que morrer. Se um dia no seu lugar estive uma girafa, cumprindo o rito, pode
ser também que ninguém desse por sua ausência. O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem. Mas há sempre
o que ver. Gente, coisas, bicho. E vemos? Não, não vemos.
Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos atentos e para o espetáculo do mundo. O poeta é capaz
de ver pela primeira vez o que, de fato, ninguém vê. Há pai que nunca viu o próprio filho. Marido que nunca viu
a própria mulher, isso existe às pampas. Nossos olhos são opacos, se gastam no dia-a-dia. É por aí que se instala
no coração o monstro da indiferença.

Jornal Folha de S. Paulo, 23 fev. 1992.
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto:
a) dezespero – banalisa – curiozidadi.
b) dizespero – banaliza – curiozidade.
c) desespero – banaliza – curiosidade.
d) dizespero – banalisa – curiosidadi.
02 - Analise as afirmações quanto à acentuação gráfica e assinale a alternativa incorreta:
a) As paroxítonas “prédio”, “escritório” e “ausência” são acentuadas porque são terminadas em ditongo.
b) As palavras “roía”, “idéia” e “aí “obedecem à mesma regra de acentuação.
c) As palavras “última”, “hábito” e “espetáculo” são acentuadas porque são proparoxítonas.
d) Os monossílabos tônicos “lá”, e “só” são acentuados porque terminam em a, e o.
03 - Analise as afirmações:
I – Notado tem como sinônimo – reparado, conhecido.
II – Cumprimento e Comprimento são palavras parônimas.
III – Em “Tem olhos atentos e límpidos” e “Nossos olhos são opacos...” (5º parágrafo) os termos sublinhados são
antônimos.
Assinale a alternativa em que as afirmações estejam corretas:
a) apenas I e II.
b) apenas I e III.
c) apenas II e III.
d) I, II e III.
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04 - Em “– Mas há sempre o que ver...” (4º parágrafo) O termo sublinhado é um fator de coesão que determina
uma relação de sentido de:
a) oposição.
b) explicação.
c) adição.
d) causa.
05 - Analise as afirmativas quanto ao gênero dos substantivos e assinale a incorreta:
a) Os substantivos “criança” e “gente” são sobrecomuns – um só gênero para masculino e feminino.
b) O substantivo “poeta” é comum de dois gêneros – o poeta = a poeta.
c) “Girafa” é um substantivo epiceno. Girafa macho – girafa fêmea.
d) Os substantivos “pai” e “marido” formam o feminino com radical diferente do masculino – mãe / esposa.
06 - Atente para as afirmações:
I – O autor do texto compartilha com a opinião de Hemingway sobre a maneira de olhar as coisas.
II – Para o autor o poeta tem um modo todo peculiar de ver o mundo. Consegue captar muita coisa da vida
rotineira que passa despercebida para a grande maioria das pessoas.
III – Segundo o autor é difícil ver as coisas que estão ao nosso redor como se fosse pela primeira vez porque no
campo visual nossa rotina não existe.
Assinale a alternativa em que as afirmações relacionadas ao texto estão corretas:
a) apenas I e II.
b) apenas I e III.
c) apenas II e III.
d) I, II e III.
07 - Um fio foi esticado do topo de um prédio até a base de outro, conforme indica a figura abaixo. O valor mais
próximo da medida do comprimento do fio é de:

a) 34,5 cm
b) 35,05 cm
c) 36,05 cm
d) Nenhuma das alternativas anteriores
08 - Um senhor tem um terreno retangular cujo perímetro é de 104 m. Se diminuirmos do comprimento o triplo
da largura sobraram 4 m. Quais são as dimensões do terreno que ele tem?
a) 12 m e 40 m
b) 18 m e 34 m
c) 16 m e 36 m
d) Nenhuma das alternativas anteriores
09 - Determine dois números inteiros negativos que sejam consecutivos e cuja soma dos quadrados seja 365.
a) -13 e -14
b) -15 e 16
c) -17 e -18
d) Nenhuma das alternativas anteriores
10 - No triângulo abaixo estão indicadas as medidas de um ângulo e de um cateto. Utilizando a relação tangente,
calcule o valor de x.

a) 1,5
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b) 3
c) 4,5
d) Nenhuma das alternativas anteriores
11 - O atual Presidente da Assembléia Legislativa do Paraná é:
a) Hermas Brandão
b) Nelson Justus
c) Nelson Garcia
d) Nenhuma das alternativas anteriores
12 - São símbolos do Município de Arapongas:
a) Bandeira do Município, Brasão do Município e Hino Municipal
b) Bandeira do Município, Hino Estadual e Brasão do Município
c) Brasão do Município, Bandeira do Município e Escudo do Município
d) Nenhuma das alternativas anteriores
13 - O descobrimento do Brasil foi fruto da investida de povos vindo de qual País?
a) Espanha
b) Alemanha
c) Itália
d) Nenhuma das alternativas anteriores
14 - As cores da Bandeira do Município de Arapongas são:
a) azul, amarela e com pombinhas brancas
b) verde, amarela e com pombinhas brancas
c) marrom, amarela e com pombinhas brancas
d) nenhuma das alternativas anteriores
15 - A abordagem que tem como princípios centrais que nossas cognições tem uma influência controladora sobre
nossas emoções e comportamento e que nosso modo de agirmos ou nos comportar pode afetar profundamente
nossos padrões de pensamento e nossas emoções, é a seguinte:
a) Terapia Comportamental
b) Terapia Cognitivo-Comportamental
c) Terapia Positivista
d) Terapia Analítica
16 - Segundo a Terapia cognitivo – comportamental sobre o tratamento para transtorno alimentar assinale
alternativa que não corresponde a esta abordagem:
a) A Terapia Cognitivo-Comportamental tornou-se aceita como um dos métodos principais de tratamento para
transtorno alimentar, assim a TCC tem efeitos adicionais quando aplicada em combinação com medicamentos
antidepressivos.
b) O modelo de TCC para tratar transtornos alimentares baseia-se na noção de que crenças disfuncionais sobre magreza
e a insatisfação com a forma e o peso corporais norteiam e mantêm o comportamento alimentar anormal.
c) Os padrões contemporâneos da sociedade que reforçam metas não-realistas em relação a magreza têm interagido com
as vulnerabilidades individuais e provocado em aumento substancial na incidência desses transtornos.
d) Um objetivo inicial do tratamento é determinar de forma arbitrária, uma faixa de peso almejado e um plano de
refeição.
17 - Segundo Freud Instintos são pressões que dirigem um organismo para fins particulares. “Quando Freud usa
o termo, ele não se refere aos complexos padrões de comportamento herdados dos animais inferiores, mas seus
equivalentes nas pessoas.” Assinale alternativa que corresponde aos instintos descritos por Freud:
a) Os instintos têm quatro componentes: uma fonte, uma finalidade, uma pressão e um objeto.
b) Os instintos têm dois componentes básicos: um objeto e uma finalidade.
c) Os instintos têm três componentes básicos: um objeto, uma pressão e uma finalidade.
d) Os instintos têm dois componentes básicos: tensão e redução.
18 - A descoberta de que cada indivíduo pode ser caracterizado como sendo primeiramente orientado ou para
seu interior ou para o exterior e a identificação de quatro funções psicológicas fundamentais: Pensamento,
sentimento, sensação e intuição que podem ser experienciadas tanto de uma maneira introvertida quanto
extrovertida. Assinale alternativa que corresponde ao autor desta descoberta:
a) Skinner
b) Jung
c) Rogers
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d) Adler
19 - Para se compreender a passagem das várias regiões eidéticas, da região mundo, para a região consciência
deve-se levar em conta uma operação muito especial que Hussel denomina de. Assinale alternativa correta sobre
esta operação:
a) Inconsciente Coletivo
b) Alquimia
c) E porquê redução fenomenológica
d) Eidética
20 - Existem várias visão sobre o psicodiagnóstico, dentro das diversas teorias da psicologia, assinale alternativa
correta sobre a teoria psicológica e sua sucessiva visão sobre o psicodiagnóstico:
a) O Humanismo - Os dados obtidos em entrevista e/ou em testes podem ser úteis e trazer informações a respeito das
pessoas, ajudando-as no caminho do autoconhecimento.
b) A Psicologia Fenomenológico-existencial – Procuram restituir ao ser humano sua liberdade e condições de
desenvolvimento, repudiando o psicodiagnóstico e considerando-o um verdadeiro leito de Procusto, para os existenciais
os procedimentos diagnósticos são artificiais.
c) O Humanismo – Procuram restituir ao ser humano sua liberdade e condições de desenvolvimento, repudiando o
psicodiagnóstico e considerando-o um verdadeiro leito de Procusto, para os humanistas os procedimentos diagnósticos
são artificiais.
d) A Psicologia Fenomenológico – existencial – O Psicodiagnóstico acentuou-se o valor da entrevista como instrumento
de trabalho, o estudo da personalidade através da utilização das observações e técnicas projetivas, com a
instrumentalização dos aspectos de transferência e contratransferências.
21 - Segundo a Lei 8.080 A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as
condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Em relação a isso analise as afirmativas abaixo e assinale
alternativa correta:
I - O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que
visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem
acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
II - O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
III - A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, apenas, a alimentação, a moradia, o saneamento
básico e o meio ambiente.
a) Apenas afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas afirmativas I e III estão corretas.
c) Apenas afirmativas II e III estão corretas.
d) Afirmativas I, II e III estão corretas.
22 - Segundo o Art. 7º da lei 8.080 As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes
previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: Assinale alternativa
incorreta.
a) universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
b) integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços apenas curativos,
individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
c) preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
d) igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
23 - As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde,
cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A articulação das
políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades:
I - alimentação e nutrição
II - saneamento e meio ambiente
III - vigilância sanitária e farmacoepidemiologia
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas afirmativas I e III estão corretas.
c) Apenas afirmativas II e III estão corretas.
d) Afirmativas I, II e III estão corretas.
24 - Do subsistema de atendimento e internação domiciliar segundo a Lei 8.080 do Sistema Único da Saúde,
analise as afirmativas abaixo:
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I - O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos
níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.
II - O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa
concordância do paciente e de sua família.
III - Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os
procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros
necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas afirmativas I e III estão corretas.
c) Apenas afirmativas II e III estão corretas.
d) Afirmativas I, II e III estão corretas.
25 - A atenção à saúde, que encerra todo o conjunto de ações levadas a efeito pelo SUS, em todos os níveis de
governo, para o atendimento das demandas pessoais e das exigências ambientais, compreende três grandes
campos:
I - o da assistência, em que as atividades são dirigidas às pessoas, individual ou coletivamente, e que é prestada
no âmbito ambulatorial e hospitalar, bem como em outros espaços, especialmente no domiciliar.
II - o das intervenções ambientais, no seu sentido mais amplo, incluindo as relações e as condições sanitárias nos
ambientes de vida e de trabalho, o controle de vetores e hospedeiros e a operação de sistemas de saneamento
ambiental (mediante o pacto de interesses, as normalizações, as fiscalizações e outros).
III - o das políticas externas ao setor saúde, que interferem nos determinantes sociais do processo saúde-doença
das coletividades, de que são partes importantes questões relativas às políticas macroeconômicas, ao emprego, à
habitação, à educação, ao lazer e à disponibilidade e qualidade dos alimentos.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas afirmativas I e III estão corretas.
c) Apenas afirmativas II e III estão corretas.
d) Afirmativas I, II e III estão corretas.
26 - Segundo o Código de Ética do profissional de psicologia os princípios fundamentais são grandes eixos que
devem orientar a relação do psicólogo com a sociedade, a profissão, as entidades profissionais e a ciência, pois
esses eixos atravessam todas as práticas e estas demandam uma contínua reflexão sobre o contexto social e
institucional. Diante disto assinale alternativa incorreta acerca dos princípios fundamentais do código de ética do
psicólogo:
a) O psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso da população às informações, ao conhecimento
da ciência psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da profissão.
b) O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade, rejeitando situações em que a
Psicologia esteja sendo aviltada.
c) O psicólogo considerará as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos dessas relações sobre as suas
atividades profissionais, posicionando-se de forma crítica e em consonância com os demais princípios deste Código.
d) Utilizar ou favorecer o uso de conhecimento e a utilização de práticas psicológicas como instrumentos de castigo,
tortura ou qualquer forma de violência.
27 - Considerando o Código de Ética do psicólogo, o mesmo, quando participar de greves ou paralisações,
garantirá que:
I - As atividades de emergência não sejam interrompidas.
II - Haja prévia comunicação da paralisação aos usuários ou beneficiários dos serviços atingidos pela mesma.
III - Não há necessidade de comunicar aos usuários com menos transtorno sobre a paralisação.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas afirmativas I e III estão corretas.
c) Apenas afirmativas II e III estão corretas.
d) Afirmativas I, II e III estão corretas.
28 - De acordo com o Código de Ética profissional, psicólogo, no relacionamento com profissionais não
psicólogos:
a) Não encaminhará a profissionais ou entidades habilitados e qualificados demandas, mesmo que extrapolem seu
campo de atuação.
b) Compartilhará, somente informações relevantes para qualificar o serviço prestado, resguardando o caráter
confidencial das comunicações, assinalando a responsabilidade, de quem as receber, de preservar o sigilo.
c) Passará toda e qualquer informação já que todos os profissionais possuem seu código de ética.
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d) Em caso de atendimentos com adolescente, deve passar todas as informações que achar necessário para os pais e para
equipe que está trabalhando, pois se trata de alguém dependente financeiramente.
29 - Seguindo o código de ética o psicólogo no atendimento com crianças ou adolescentes é necessário o seguinte
procedimento:
I - Para realizar atendimento não eventual de criança, adolescente ou interdito, o psicólogo deverá obter
autorização de ao menos um de seus responsáveis, observadas as determinações da legislação vigente.
II - No caso de não se apresentar um responsável legal, o atendimento deverá ser efetuado e comunicado às
autoridades competentes.
III - Em caso de atendimentos com adolescente, deve passar todas as informações que achar necessário para os
pais e para equipe que está trabalhando, pois se trata de alguém dependente financeiramente.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas afirmativas I e III estão corretas.
c) Apenas afirmativas II e III estão corretas.
d) Afirmativas I, II e III estão corretas.
30 - O psicólogo, na realização de estudos, pesquisas e atividades voltadas para a produção de conhecimento e
desenvolvimento de tecnologias:
I - Avaliará os riscos envolvidos, tanto pelos procedimentos, como pela divulgação dos resultados, com o objetivo
de proteger as pessoas, grupos, organizações e comunidades envolvidas.
II - Garantirá o caráter voluntário da participação dos envolvidos, mediante consentimento livre e esclarecido,
salvo nas situações previstas em legislação específica e respeitando os princípios do Código de Ética profissional.
III - Garantirá o anonimato das pessoas, grupos ou organizações, salvo interesse manifesto destes.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas afirmativas I e III estão corretas.
c) Apenas afirmativas II e III estão corretas.
d) Afirmativas I, II e III estão corretas.
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