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* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE
* Neste Caderno de Questões, você encontra:
- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de PORTUGUÊS
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de
Respostas com o Fiscal de Sala.
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação
do candidato.
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem
assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.
* Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por
falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado. A assinatura é
obrigatória.
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 26/03/2012, no site www.acaplam.com.br, de acordo com o Edital de Retificação nº
006/2012, em cumprimento a Recomendação nº 04/2012 da PmJ de Angicos.
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso
Público nº 001/2011 da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS de 30/12/2011, em conformidade com o Calendário constante do Edital de
Retificação nº 006/2012.
* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a
mesma.
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Data: 25 de Março de 2012.

PARTE I - PSICÓLOGO
01 - Leia as assertivas e assinale a alternativa falsa:
A) A Declaração dos Direitos da Criança e a
Convenção Internacional dos Direitos da Criança
foram marcos decisivos na construção das novas
políticas públicas.
B) O Estatuto da Criança e do Adolescente foi fruto
de um grande movimento político e reuniu
pessoas de diversas áreas do conhecimento.
C) O Estatuto da Criança e do Adolescente criou
instrumentos de garantia para cumprimento dos
direitos estabelecidos, tais como os Conselhos de
Direito e os Conselhos Tutelares.
D) O Código de Menores sucedeu o Estatuto da
Criança e do Adolescente.
E) O Estatuto da Criança e do Adolescente
reposicionou as garantias do direito penal, pois
propiciou procedimentos com predominância
pedagógica em lugar das severas penas criminais.
02 - Leia as assertivas e assinale a alternativa falsa:
A) O acolhimento institucional é medida de proteção
destinada à criança e ao adolescente.
B) Pesquisas feitas em abrigos indicam que a
institucionalização produz graves efeitos no
desenvolvimento das crianças.
C) O ambiente institucional da entidade de
acolhimento pode desfavorecer o estabelecimento
do vínculo afetivo da criança.
D) As crianças que vivem em entidades de
acolhimento incorporam marcas identificatórias
próprias do discurso e do sistema ao qual a
entidade faz parte.
E) Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente,
o Ministério Público é o responsável pela
manutenção das entidades de atendimento.
03 - Leia com atenção as alternativas e assinale a
incorreta:
A) Cabe à escola definir saberes e práticas que serão
ensinados como socialmente aceitos e valorizados,
tendo em vista a neutralidade dessa instituição
social.
B) Alguns autores criticam a instituição escolar por
ela estabelecer uma aliança com o poder vigente,
observada no preconceito e desvalorização
presentes na vida escolar dos alunos de escolas
públicas.
C) Frequentemente a institucionalização é criticada
por
estar
atrelada
ao
sofrimento,
à
desconsideração
afetiva
e
às
práticas
disciplinadoras.
D) O fracasso escolar foi um problema que assolou o
país na década de 90 e até o momento deixa suas
marcas no setor educacional.
E) São características do fracasso escolar a evasão e a
repetência – fenômenos comuns na rede pública
de ensino, em nosso país.

04 - Sobre o conceito de Sublimação na obra freudiana
não podemos afirmar:
A) Consiste num destino específico da pulsão.
B) Freud se utilizou de uma lembrança de Leonardo
da Vinci para abordar o tema da sublimação.
C) Na sublimação, a pulsão modifica uma finalidade
- de social passa a ser sexual.
D) A cultura é sublimante ao oferecer um caminho
ascendente à pulsão.
E) No processo sublimatório, a satisfação é adiada e
energias são deslocadas para fins considerados
mais nobres.
05 - Sobre o conceito de Identificação na obra freudiana,
assinale a alternativa incorreta:
A) Possui um marco, uma identificação primordial ou
originária, que funda o processo.
B) É um processo necessário para que alguém
compartilhe o universo da cultura humana.
C) A identificação, ao se efetivar, deixa de lado um
inominável, que se inclui como mal-estar.
D) O processo denominado Identificação, é comum a
todo ser humano, pois é herdado geneticamente.
E) A identificação é o recurso do humano que
responde à ausência de identidade do ser consigo
mesmo.
06 - São elementos teóricos de Winnicott, Rogers e
Bandura, respectivamente:
A) mãe suficientemente boa, congruência e
modelagem.
B) mãe suficientemente boa, empatia e identificação.
C) empatia, complexo de Édipo e modelagem.
D) mãe suficientemente boa, pensamento positivo e
identificação.
E) complexo de Elektra, empatia e identificação.
07 - Gozo, campo dinâmico e
respectivamente, elementos teóricos de:
A) Freud, Skinner e Lewin.
B) Freud, Maslow e Lewin.
C) Freud Maslow e Jung.
D) Lacan, Skinner e Jung.
E) Lacan, Lewin e Jung.

sombra

são,

08 - Sobre as teorias da personalidade na Psicologia,
assinale a alternativa verdadeira:
A) Maslow
considerava
os
indivíduos
fundamentalmente inconscientes de seus atos.
B) Constitui a teoria da personalidade psicanalítica as
fases do desenvolvimento oral, anal, fálica e
social.
C) Jung auxiliou Freud na elaboração e conclusão de
sua teoria sexual da personalidade.
D) Rogers concede lugar importante à noção de “si”.
E) Existe um consenso na Psicologia quando se trata
da teoria da personalidade.

09 - Sobre o novo modelo de atenção em saúde no Brasil, não
podemos afirmar:
A) O Ministério da Saúde assume, desde a Constituição
de 1988, o compromisso de reestruturar o modelo de
atenção no Brasil partindo de um referencial de
saúde como direito de cidadania, pressupondo a
organização de serviços cada vez mais resolutivos,
integrais e humanizados.
B) O poder público municipal é investido da
responsabilidade imediata de atendimento das
necessidades e demandas de saúde de todos os seus
munícipes, contando com a devida cooperação
técnica e financeira da União e dos estados, de
acordo com o previsto na Norma Operacional Básica
do Sistema Único de Saúde (Brasil, 1996).
C) Várias políticas municipais de saúde têm se
organizado a partir do Programa de Saúde da Família
(PSF)
D) A estratégia de centralização objetiva facilitar o
acesso dos indivíduos e possibilitar uma gerência de
saúde mais adequada ao contexto da população
atendida, oferecendo serviços de melhor qualidade.
E) O Programa de Saúde da Família é uma proposta que
se insere no nível da atenção básica e que persegue o
objetivo final de promover a qualidade de vida e o
bem estar individual e coletivo por meio de ações e
serviços de promoção, proteção e recuperação da
saúde.
10 - Assinale a alternativa falsa:
A Organização Mundial da Saúde, propondo uma natureza
multifatorial da qualidade de vida, refere-se a esse conceito a
partir de cinco dimensões:
A) saúde odontológica
B) saúde psicológica
C) nível de independência (em aspectos de mobilidade,
atividades diárias, dependência de medicamentos e
cuidados médicos e capacidade laboral)
D) relações sociais
E) meio ambiente.
11 - Leia atentamente o fragmento retirado de um texto do
livro Conselho Federal de Psicologia, Psicólogo
brasileiro: Práticas emergentes e desafios para a
profissão (pp. 7-79). São Paulo: Casa do Psicólogo (1994)
:
“atua na área específica da saúde, colaborando para a
compreensão dos processos intra e interpessoais,
utilizando enfoque preventivo ou curativo, isoladamente
ou em equipe multiprofissional em instituições formais e
informais. Realiza pesquisa, diagnóstico, acompanhamento
psicológico, e atenção psicoterápica individual ou em
grupo, através de diferentes abordagens teóricas”.
Trata-se do:
A) Psicólogo Social
B) Psicólogo Clínico
C) Psicólogo Hospitalar
D) Psicólogo Acupunturista
E) Psicólogo Comunitário

12 - Sobre o modelo de saúde no Brasil, a partir da
Constituição de 1988, assinale a alternativa incorreta:
A) A nova ordem do modelo de saúde tem como
princípios norteadores garantir o acesso universal,
equânime e o atendimento integral e descentralizado
da saúde.
B) Assume o compromisso de reorganizar seu modelo
de atenção à saúde, referenciado na perspectiva de
saúde como direito de cidadania e como recurso que
apóia o desenvolvimento individual e coletivo,
agregando práticas assistenciais, preventivas e
educativas.
C) Os níveis de atenção à saúde são representados pela
promoção, proteção e recuperação da saúde, nos
quais deve ser sempre priorizado o caráter curativo.
D) Trata-se de um modelo de atenção centrado na
qualidade de vida e na relação das equipes de saúde
com a comunidade, privilegiando a abordagem
familiar (Brasil, 1996).
E) A reorganização do sistema de saúde brasileiro, de
acordo com esse novo referencial, tem dado origem a
várias estratégias e programas de intervenção, entre
eles o Programa de Saúde da Família (PSF).
13 - Sobre o modelo de saúde no Brasil, assinale a
alternativa incorreta:
A) Priorizando ações de proteção e promoção da
saúde, o atendimento é prestado exclusivamente
na unidade básica de saúde.
B) O atendimento é prestado por uma equipe
multiprofissional
composta
por
médico,
enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agentes
comunitários de saúde.
C) Cada equipe do PSF é levada a conhecer a
realidade das famílias pelas quais é responsável,
por meio de cadastramento e diagnóstico de suas
características, tornando-se mais sensível às
necessidades dos indivíduos atendidos.
D) Os profissionais e a população acompanhada
criam vínculos de co-responsabilidade, o que
facilita a identificação e o atendimento aos
problemas de saúde da comunidade mais
facilmente.
E) A reorganização da atenção básica pressupõe
ainda o funcionamento de um sistema de
referência e contra-referência eficiente que
assegure a integralidade das ações de saúde.
14 - De acordo com Código de Ética Profissional do
Psicólogo, de 2005, assinale a alternativa falsa:
Ao fixar a remuneração pelo seu trabalho, o psicólogo:
A) Levará em conta a justa retribuição aos serviços
prestados.
B) Estipulará o valor de acordo com as características
da atividade.
C) Comunicará o valor ao usuário ou beneficiário
antes do início do trabalho a ser realizado.
D) Assegurará a qualidade dos serviços oferecidos
independentemente do valor acordado.
E) Não necessitará conhecer as condições do usuário
ou beneficiário.

15 - Sobre o novo cenário no âmbito da saúde, no Brasil,
assinale a alternativa falsa:
A) A Reforma Psiquiátrica defende a manutenção do
modelo hospitalocêntrico no atendimento do
transtorno mental, tendo em vista um cuidado que
não afaste o portador do seu espaço social.
B) As práticas clínicas tradicionais, desenvolvidas em
consultórios privados para uma clientela abastada,
têm sido um dos alvos preferidos de críticas ao
status quo da Psicologia no Brasil.
C) Alguns estudos apontam para a possibilidade de
movimentos inovadores no interior de áreas
consolidadas, como é o caso da clínica.
D) A Reforma Psiquiátrica Brasileira tem como
característica a tentativa de superação do cenário
histórico de desassistência e maus-tratos no campo
da saúde mental e a construção de novos espaços
de intervenção assistenciais, políticos e jurídicos
em relação à "loucura".
E) Atualmente o Ministério da Saúde vê a Reforma
Psiquiátrica como um conjunto de transformações
de práticas, saberes, valores culturais e sociais em
torno do "louco" e da "loucura", mas
especialmente em torno das políticas públicas para
lidar com a questão.
16 - Sobre o novo cenário no âmbito da saúde mental
assinale a alternativa falsa:
A) O processo de Reforma Psiquiátrica passou por
períodos distintos anteriores: os movimentos de
crítica à estrutura asilar, considerada patologizante
e cronificadora, que buscavam a reestruturação do
hospital, sendo ele ainda concebido como um
lugar de cura.
B) É a Psiquiatria Democrática Italiana, através de
Franco Basaglia, que expressa a ruptura das
propostas de reformas apresentadas até então, por
questionar a exclusão imposta pela função social
da psiquiatria, do asilo e dos técnicos, indo além
da análise de natureza médico-psicológica da
"loucura".
C) Sabe-se que foi após a Primeira Guerra Mundial,
com o surgimento do Estado de Bem-estar Social,
que se evidenciou uma maior preocupação com as
políticas sociais, e nesse contexto, a instituição
manicomial foi problematizada como um lugar de
produção de doença mental.
D) Cenário político de críticas e de implantação do
SUS, fruto do movimento da Reforma Sanitária, a
luta antimanicomial segue até hoje criticando as
práticas excludentes, segregadoras, centradas no
manicômio e priorizando intervenções mais
complexas centradas na territorialidade.
E) A Organização Mundial da Saúde (OMS) vem
registrando uma preocupação gradativa nos
últimos anos com as chamadas doenças crônicas
no mundo inteiro, dentre as quais estão os
transtornos mentais.

17 - Sobre a Lei N. 10.741, De 1º de Outubro de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências,
assinale a alternativa incorreta:
A) 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.
B) A garantia de prioridade compreende: destinação
privilegiada de recursos públicos nas áreas
relacionadas com a proteção ao idoso.
C) É direito do idoso a priorização do atendimento
por sua própria família, em detrimento do
atendimento asilar, exceto dos que não a possuam
ou careçam de condições de manutenção da
própria sobrevivência.
D) O Estatuto do Idoso é destinado à regular os
direitos assegurados às pessoas com idade igual
ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos.
E) O idoso conta com prioridade no recebimento da
restituição do Imposto de Renda.
18 - Sobre a Lei N. 10.741, De 1º de Outubro de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências,
assinale a alternativa incorreta:
A) Se o idoso ou seus familiares não possuírem
condições econômicas de prover o seu sustento,
impõe-se ao Poder Público esse provimento, no
âmbito da assistência social.
B) As instituições de saúde devem atender aos
critérios mínimos para o atendimento às
necessidades do idoso, promovendo o treinamento
e a capacitação dos profissionais, assim como
orientação aos cuidadores familiares e grupos de
auto-ajuda.
C) Para os efeitos da Lei, considera-se violência
contra o idoso qualquer ação ou omissão praticada
em local público ou privado que lhe cause morte,
dano ou sofrimento físico ou psicológico.
D) A participação dos idosos em atividades culturais
e de lazer será proporcionada mediante descontos
de pelo menos 50% (cinqüenta por cento) nos
ingressos para eventos artísticos, culturais,
esportivos e de lazer, bem como o acesso
preferencial aos respectivos locais.
E) Os cursos especiais para idosos excluirão
conteúdo relativo às técnicas modernas de
comunicação, computação e demais avanços
tecnológicos, que não fazem parte do cotidiano da
pessoa idosa.

19 - Assinale a alternativa incorreta, de acordo com a Lei
N. 10.741, De 1º de Outubro de 2003, que dispõe sobre o
Estatuto do Idoso e dá outras providências.
O idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais
é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde
que lhe for reputado mais favorável. Não estando o idoso
em condições de proceder à opção, esta será feita:
A) pelo curador, quando o idoso for interditado.
B) pelos familiares, quando o idoso não tiver curador
ou este não puder ser contactado em tempo hábil.
C) pelo procurador, quando o idoso for interditado.
D) pelo médico, quando ocorrer iminente risco de
vida e não houver tempo hábil para consultar o
responsável legal.
E) pelo próprio médico, quando não houver
responsável legal conhecido, caso em que deverá
comunicar o fato ao Ministério Público.
20 - Assinale a alternativa incorreta, de acordo com a Lei
N. 10.741, De 1º de Outubro de 2003, que dispõe sobre o
Estatuto do Idoso e dá outras providências.
Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada
contra idosos serão objeto de notificação compulsória
pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade
sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados
por eles a quaisquer dos seguintes órgãos, exceto:
A) Ministério Público;
B) Conselho Municipal do Idoso;
C) Conselho Tutelar do Idoso
D) Autoridade policial;
E) Conselho Nacional do Idoso.
21 - Assinale a alternativa incorreta, de acordo com a Lei
N. 10.741, De 1º de Outubro de 2003, que dispõe sobre o
Estatuto do Idoso e dá outras providências.
Em relação à habitação:
A) Nos programas habitacionais, públicos ou
subsidiados com recursos públicos, o idoso goza
de prioridade na aquisição de imóvel para moradia
própria ou de seus familiares.
B) Tem direito a moradia digna, no seio da família
natural ou substituta, ou desacompanhado de seus
familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em
instituição pública ou privada.
C) A assistência integral na modalidade de entidade
de longa permanência será prestada quando
verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar,
abandono ou carência de recursos financeiros
próprios ou da família.
D) Toda instituição dedicada ao atendimento ao idoso
fica obrigada a manter identificação externa
visível, sob pena de interdição, além de atender
toda a legislação pertinente.
E) As instituições que abrigarem idosos são
obrigadas a manter padrões de habitação
compatíveis com as necessidades deles, bem como
provê-los com alimentação regular e higiene
indispensáveis às normas sanitárias e com estas
condizentes, sob as penas da lei.

22 - De acordo com Código de Ética Profissional do
Psicólogo, de 2005, assinale a alternativa falsa:
A) 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.
B) O psicólogo atuará com responsabilidade social,
analisando crítica e historicamente a realidade
política, econômica, social e cultural.
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 do Código.
D) É dever do psicólogo prestar serviços profissionais
em situações de calamidade pública ou de
emergência, sem visar benefício pessoal
E) É dever do psicólogo informar, a quem de direito,
os resultados decorrentes da prestação de serviços
psicológicos, transmitindo todas as informações
solicitadas.
23 - De acordo com a cartilha publicada pelo Conselho
Federal de Psicologia Serviço de Proteção Social a
Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e
Exploração Sexual e suas famílias: referências para a
atuação do psicólogo assinale a alternativa incorreta::
A) O abuso sexual compreende uma série de
situações que estão localizadas em um continuum
que muitas vezes dificulta o estabelecimento dos
limites entre o aceitável e o inaceitável,
especialmente em uma cultura como a nossa, que
sexualiza a infância.
B) O fenômeno da exploração sexual de crianças e
adolescentes é identificado em todo o mundo.
C) As sequelas deixadas pela violência praticada à
criança ou ao adolescente podem ser evidentes ou
imperceptíveis.
D) A exploração sexual de crianças e adolescentes
ocorre mais especificamente nos setores
empobrecidos da população.
E) O grau de severidade dos efeitos da violência
varia de acordo com diferentes fatores como: tipo
de violência, idade da criança, duração da
situação, grau de violência, diferença de idade
entre a pessoa que cometeu a violência e a vítima,
importância da relação entre a vítima e o autor da
agressão e a ausência de figuras parentais
protetoras e de apoio social e o grau de segredo e
de ameaças contra a criança.

24 - De acordo com Código de Ética Profissional do Psicólogo,
de 2005, assinale a alternativa falsa:
Ao psicólogo é vedado:
A) Prestar serviços ou vincular o título de psicólogo a
serviços de atendimento psicológico cujos
procedimentos, técnicas e meios não estejam
regulamentados ou reconhecidos pela profissão.
B) Emitir documentos sem fundamentação e qualidade
técnicocientífica.
C) Interferir na validade e fidedignidade de instrumentos
e técnicas psicológicas, adulterar seus resultados ou
fazer declarações falsas.
D) Ser perito, avaliador ou parecerista em situações nas
quais haja vínculos pessoais ou profissionais, atuais ou
anteriores, mesmo que esses não afetem a qualidade
do trabalho a ser realizado.
E) Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais,
ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a
qualquer tipo de preconceito, quando do exercício de
suas funções profissionais.
25 - De acordo com Código de Ética Profissional do Psicólogo,
de 2005, assinale a alternativa falsa:
A) Em caso de extinção do serviço de Psicologia, o
psicólogo responsável informará ao Conselho
Regional de Psicologia, que providenciará a
destinação dos arquivos confidenciais.
B) Caberá aos psicólogos docentes ou supervisores
esclarecer, informar, orientar e exigir dos estudantes a
observância dos princípios e normas contidas no
Código.
C) O psicólogo não divulgará, ensinará, cederá,
emprestará ou venderá a leigos instrumentos e
técnicas psicológicas que permitam ou facilitem o
exercício ilegal da profissão
D) O psicólogo, ao promover publicamente seus serviços,
por quaisquer meios, individual ou coletivamente
informará o seu nome completo, o CRP e seu número
de registro
E) Em caso de interrupção do trabalho do psicólogo, por
quaisquer motivos, o Conselho Regional de Psicologia
deverá zelar pelo destino dos arquivos confidenciais.
26 - De acordo com Código de Ética Profissional do Psicólogo,
de 2005, assinale a alternativa falsa:
O psicólogo, na realização de estudos, pesquisas e atividades
voltadas para a produção de conhecimento e desenvolvimento
de tecnologias:
A) Avaliará os riscos envolvidos pelos procedimentos,
com o objetivo de proteger as pessoas, grupos,
organizações e comunidades envolvidas.
B) Garantirá o caráter involuntário da participação dos
envolvidos, salvo nas situações previstas em
legislação específica.
C) Garantirá o anonimato das pessoas, grupos ou
organizações, salvo interesse manifesto destes.
D) Garantirá o acesso das pessoas, grupos ou
organizações aos resultados das pesquisas ou estudos,
após seu encerramento, sempre que assim o
desejarem.
E) Avaliará os riscos envolvidos pela divulgação dos
resultados.

27 - De acordo com Código de Ética Profissional do
Psicólogo, de 2005, assinale a alternativa falsa:
A) O psicólogo, quando participar de greves ou
paralisações,
garantirá que haja prévia
comunicação da paralisação aos usuários ou
beneficiários dos serviços atingidos pela mesma.
B) O psicólogo, no relacionamento com profissionais
não
psicólogos
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) O psicólogo poderá intervir na prestação de
serviços psicológicos que estejam sendo efetuados
por outro profissional em caso de emergência ou
risco ao beneficiário ou usuário do serviço,
quando dará imediata ciência ao profissional.
D) Quando requisitado a depor em juízo, o psicólogo
deverá abster-se de prestar informações,
considerando o dever de sigilo.
E) Para realizar atendimento não eventual de criança,
adolescente ou interdito, o psicólogo deverá obter
autorização de ao menos um de seus responsáveis.
28 - De acordo com a cartilha publicada pelo Conselho
Federal de Psicologia Serviço de Proteção Social a
Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e
Exploração Sexual e suas famílias: referências para a
atuação do psicólogo assinale a alternativa incorreta:
A) No âmbito da Proteção Social Especial, um dos
serviços especializados oferecidos no CREAS é o
Serviço de Proteção Social a Crianças e
Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e
Exploração Sexual e suas famílias.
B) O atendimento no CREAS é caracteristicamente
multiprofissional, e, desde a sua implantação, os
psicólogos vêm desenvolvendo atividades nesses
serviços, inclusive na coordenação.
C) A violência contra crianças e adolescentes faz
parte de uma cultura baseada em concepções de
infância, adolescência, sexualidade e violência
que não estão descoladas das relações
econômicas, de gênero e de raça que configuram a
estrutura da nossa sociedade.
D) A omissão da família ou responsáveis em prover
as necessidades físicas e/ou emocionais básicas
para o desenvolvimento saudável da criança ou
adolescente é caracterizado por negligência.
E) Dentre as formas de violência contra crianças e
adolescentes, a mais perturbadora é a violência
sexual, que é identificada como fenômeno antigo e
desde os primórdios foi considerada como
problema social.

PARTE II – PORTUGUÊS
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:
“Arrumar o homem”
Não boto a mão no fogo pela autenticidade da estória
que estou para contar. Não posso, porém, duvidar da
verdade da pessoa de quem a escutei e, por isso, tenho-a
como verdadeira. Salva-me, de qualquer modo, o
provérbio italiano: "Se não é verdadeira...é muito
graciosa!"
Estava, pois, aquele pai carioca, engenheiro de
profissão, posto em sossego, admitido que, para um
engenheiro, é sossego andar mergulhado em cálculos de
estrutura. Ao lado, o filho, de 7 ou 8 anos, não cessava de
atormentá-lo com perguntas de todo jaez, tentando
conquistar um companheiro de lazer.
A ideia mais luminosa que ocorreu ao pai, depois de
dez a quinze convites a ficar quieto e a deixá-lo trabalhar,
foi a de pôr nas mãos do moleque um belo quebra-cabeça
trazido da última viagem à Europa. "Vá brincando
enquanto eu termino esta conta", sentencia entre dentes,
prelibando pelo menos uma hora, hora e meia de trégua. O
peralta não levará menos do que isso para armar o mapa do
mundo com um dos cinco continentes, arquipélagos, mares
e oceanos, comemora o pai engenheiro.
Quem foi que disse hora e meia? Dez minutos depois,
dez minutos cravados, e o menino já o puxava triunfante:
"Pai, vem ver!" No chão, completinho, sem defeito, o
mapa do mundo.
Como fez, como não fez? Em menos de uma hora era
impossível. O próprio herói deu a chave da proeza: "Pai,
você não percebeu que, atrás do mundo, o quebra-cabeça
tinha um homem? Era mais fácil. E quando eu arrumei o
homem, o mundo ficou arrumado!"
"Mas esse garoto é um sábio!", sobressaltei, ouvindo a
palavra final. Nunca ouvi verdade tão cristalina: "Basta
arrumar o homem (tão desarrumado quase sempre) e o
mundo fica arrumado!"
Arrumar o homem é a tarefa das tarefas, se é que se
quer arrumar o mundo.
Dom Lucas Moreira Neves, Jornal do Brasil, jan. 1997.
29 - Das afirmações seguintes:
I – Apesar do autor do texto não ter confiança de que a
história narrada seja veraz, conta-a por sua importância
moral.
II – O título concedido ao texto mostra a tarefa
fundamental a ser executada inicialmente para a
organização do mundo.
III – No trecho “... tenho-a como verdadeira”, o vocábulo
destacado refere-se à pessoa que lhe contou a história do
texto.
A) Apenas o item II está correto.
B) Estão corretos os itens I e II.
C) Estão corretos os itens II e III.
D) Todos estão incorretos.
E) Apenas o item I está correto.

30 - Das afirmações seguintes:
I – No trecho “mas esse garoto é um sábio!”, o vocábulo
destacado encontra-se em sentido figurado.
II – No trecho “sobressaltei, ouvindo a palavra final”, a
oração sublinhada pode ser substituída com mesma
equivalência semântica por “quando ouvi à palavra final”.
III – Na frase final do texto o autor faz uma ressalva
positiva quanto ao desejo e intenção das pessoas.
A) Os itens II e III estão corretos.
B) Os itens I e III estão corretos.
C) Apenas o item I está correto.
D) Os itens I e II estão corretos.
E) Todos os itens estão corretos.
31 - Assinale o período em que há adjetivo no grau
superlativo absoluto analítico:
A) Suas mãos estavam aspérrimas.
B) A equipe de Camarões era a menos conhecida da
copa.
C) O monte Everest é o mais alto do mundo.
D) João é pouco mais alto que Pedro.
E) O marceneiro mostrou-se bem habilidoso.
32 - Assinale a alternativa em que ocorre um termo
grafado de modo incorreto:
A) esfuziar – cãibra – homenzinho
B) cônscio – presunção – anticientífico
C) mausoléu – pretestar – obséquio
D) rescisão – hóstia – coabitar
E) turíbulo – adepto – prescindir
33 - Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª considerando
o processo de formação das palavras. Em seguida, marque
a alternativa que corresponde a sequência encontrada:
(1) justaposição
( ) lanígero
(2) aglutinação
( ) livresco
(3) parassíntese
( ) o viver
(4) derivação sufixal
( ) mãe – pátria
(5) derivação imprópria
( ) amadurecer
A) 2 – 4 – 5 – 3 – 1
B) 4 – 2 – 5 – 1 – 3
C) 2 – 4 – 1 – 5 – 3
D) 2 – 4 – 5 – 1 – 3
E) 3 – 5 – 2 – 1 – 4
34 - Na oração “Meus pais, amo-os de uma forma
especial”, os vocábulos destacados classificam-se,
respectivamente, em:
A) objeto direto – objeto indireto
B) objeto direto – objeto direto pleonástico
C) objeto indireto – objeto direto pleonástico
D) objeto direto preposicionado – objeto indireto
E) objeto indireto – objeto indireto pleonástico

35 - Em “O blecaute assustou a população, ainda que fosse
por pouco tempo”, o termo destacado classifica-se como:
A) oração subordinada adverbial consecutiva
B) oração subordinada adverbial concessiva
C) oração subordinada substantiva predicativa
D) oração subordinada substantiva subjetiva
E) oração subordinada adjetiva reduzida
As questões 36 e 37 referem-se a tira seguinte:

36 - Das afirmações seguintes:
I – De acordo com os quadrinhos, o comportamento gentil
e educado entre um gato e um cão, é algo que parece ser
verossímil no texto.
II – No último quadrinho (“Eu tenho a sensação de que
estou esquecendo de fazer alguma coisa”) temos um
período composto por subordinação.
III – Em “Eu tenho a sensação de que estou esquecendo de
fazer alguma coisa”, o vocábulo “SENSAÇÃO” tem seu
sentido completado pela segunda oração.
A) Estão corretos os itens II e III.
B) Estão corretos os itens I e III.
C) Estão corretos os itens I e II.
D) Apenas o item II está correto.
E) Todos estão corretos.
37 - Em “Eu tenho a sensação de que estou esquecendo de
fazer alguma coisa”, as orações
classificam-se,
respectivamente, como:
A) Subordinada substantiva objetiva indireta e
subordinada substantiva completiva nominal.
B) Coordenada sindética aditiva e coordenada
sindética conclusiva.
C) Coordenada sindética explicativa e coordenada
sindética conclusiva.
D) Subordinada substantiva completiva nominal e
subordinada substantiva objetiva indireta.
E) Subordinada substantiva objetiva direta e
subordinada substantiva completiva nominal.
38 - O emprego da crase encontra-se incorreto em todas as
alternativas, exceto em:
A) Eles foram à uma exposição de arte.
B) A água caía no assoalho gota à gota.
C) Referiu-se à ela com muito carinho.
D) Ela se dedicou à qual profissão?
E) A equipe de vôlei chegou à final.

39 - Indique a alternativa onde há erro de regência verbal:
A) Informei-lhe o curso.
B) Todos visam o reconhecimento de seus méritos.
C) Preferia vinho a cerveja.
D) O lojista pagou ao empregado.
E) O touro investiu contra o toureiro.
40 - A concordância nominal está correta, exceto em:
A) Tinha as mãos bastantes geladas.
B) Joias custam caro.
C) É proibido queimada.
D) O primeiro e quarto andares estão em reforma.
E) Os noivos saíram sós, após a festa.

