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DATA: 27 DE ABRIL DE 2014

PARTE I - PSICÓLOGO
01 - A Lei de Nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, dispões
sobre o Estatuto do Idoso. Analise as assertivas a seguir sobre
essa temática:
I. O Estatuto do Idoso é destinado a regular os direitos
assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos.
II. O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua
proteção um direito social.
III. É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à
vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas
que permitam um envelhecimento saudável e em condições de
dignidade.
IV. 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.
Assinale:
A) Se somente as assertivas I e II estiverem corretas.
B) Se somente as assertivas II e III estiverem corretas.
C) Se todas as assertivas estiverem corretas.
D) Se somente as assertivas I, II e III estiverem corretas.
E) Se somente a assertiva I estiver incorreta.
02 - A garantia de prioridade que é assegurada ao idoso,
compreende, exceto:
A) atendimento preferencial imediato e individualizado
junto aos órgãos públicos e privados prestadores de
serviços à população.
B) viabilização de formas alternativas de participação,
ocupação e convívio do idoso com as demais
gerações.
C) prioridade no recebimento da restituição do Imposto
de Renda.
D) garantia de acesso à rede de serviços locais de saúde e
de assistência social.
E) priorização do atendimento asilar ao idoso, em
detrimento do atendimento familiar, exceto dos que
não possuam condições financeiras para manutenção
da própria sobrevivência.
03 - É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por
intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o
acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e
contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção,
proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial
às doenças que afetam preferencialmente os idosos. Analise as
questões que seguem e versam sobre o direito do idoso à saúde:
I. A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão
efetivadas, entre outros, por meio de atendimento domiciliar,
incluindo a internação, para a população que dele necessitar e
esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos
abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou
sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o Poder
Público, nos meios urbano e rural.
II. Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos,
gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso
continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos
relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.
III. É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela
cobrança de valores diferenciados em razão da idade, exceto
após os 65 anos.

Assinale:
A) Se somente as assertivas II e III estiverem corretas.
B) Se somente as assertivas I e III estiverem corretas.
C) Se somente a assertiva I estiver correta.
D) Se somente as assertivas I e II estiverem corretas.
E) Se somente a assertiva III estiver correta.
04 - Analise as questões abaixo ainda de acordo com os seus
conhecimentos adquiridos acerca do Estatuto do Idoso:
I. É vedado exigir o comparecimento do idoso enfermo
perante os órgãos públicos.
II. Ao idoso internado ou em observação é assegurado o
direito a acompanhante com permanência em tempo parcial.
III. Ao 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.
Assinale:
A) Se somente as assertivas I e III estiverem corretas.
B) Se somente as assertivas II e III estiverem corretas.
C) Se somente as assertivas I e II estiverem corretas.
D) Se somente a assertiva I estiver correta.
E) Se somente a assertiva II estiver correta.
05 - 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. 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 de Ética.
C) Conselho Municipal do Idoso.
D) Autoridade policial.
E) Conselho Nacional do Idoso.
06 - Analise as assertivas seguintes, que versam sobre a
Política Nacional do Idoso:
I. Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino
formal serão inseridos conteúdos voltados ao processo de
envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de
forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos
sobre a matéria.
II. A participação dos idosos em atividades culturais e de
lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos
50% (cinquenta por cento) nos ingressos para eventos
artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o
acesso preferencial aos respectivos locais.
III. O primeiro critério de desempate em concurso público
será a idade, dando-se preferência ao de idade menos
elevada.
IV. O Poder Público criará e estimulará programas de
preparação dos trabalhadores para a aposentadoria, com
antecedência mínima de 6 (seis) meses, por meio de
estímulo a novos projetos sociais, conforme seus interesses,
e de esclarecimento sobre os direitos sociais e de cidadania.

Assinale:
A) Se somente as assertivas II e III estiverem corretas.
B) Se somente as assertivas I e II estiverem corretas.
C) Se somente as assertivas I, II e III estiverem
corretas.
D) Se somente a assertiva IV estiver incorreta.
E) Se somente a assertiva III estiver correta.
07 - O Código de Ética Profissional do Psicólogo, de 2005,
poderá ser alterado:
A) pelo Conselho Regional de Psicologia.
B) pelo Comitê de Ética.
C) pelos grupos de trabalho que integram os
Conselhos Regionais.
D) pelo Conselho Federal de Psicologia.
E) somente através da criação de um novo Código de
Ética.
08 - Assinale a alternativa incorreta, tendo em vista seus
conhecimentos acerca do Código de Ética profissional do
Psicólogo:
O psicólogo, ao promover publicamente seus serviços, por
quaisquer meios:
A) Não fará previsão taxativa de resultados.
B) Deve informar seu nome completo, o CRP e seu
número de registro.
C) Não fará divulgação sensacionalista das atividades
profissionais.
D) Fará referência apenas a títulos ou qualificações
profissionais que possua.
E) Somente utilizará o preço como propaganda em
casos em que não se configurar calamidade
pública.
09 - Analise as assertivas considerando os seus
conhecimentos acerca do Código de Ética Profissional do
Psicólogo:
I. Em caso de interrupção do trabalho do psicólogo, por
quaisquer motivos, ele mesmo deverá zelar pelo destino
dos seus arquivos confidenciais.
II. Em caso de demissão ou exoneração, o psicólogo
deverá repassar todo o material ao psicólogo que vier a
substituí-lo.
III. Em caso de extinção do serviço de psicologia, o
psicólogo responsável informará ao Conselho Regional de
Psicologia.
Assinale:
A) Se somente as assertivas II e III estiverem
corretas.
B) Se somente as assertivas I e II estiverem corretas.
C) Se todas as assertivas estiverem corretas.
D) Se somente a assertiva III estiver incorreta.
E) Se somente a assertiva II estiver correta.
10 - Analise as assertivas considerando o Código de Ética
Profissional do Psicólogo:
I. Para ingressar, associar-se ou permanecer em uma
organização, o psicólogo considerará a missão, a filosofia,
as políticas, as normas e as práticas nela vigentes e sua
compatibilidade com os princípios e regras do Código de
Ética Profissional.

II. É permitido ao psicólogo pagar porcentagem por
encaminhamento recebido de colega profissional de
psicologia, desde que tenha ciência o paciente.
III. É proibido ao psicólogo estabelecer com a pessoa
atendida, familiar ou terceiro, que tenha vínculo com o
atendido, relação que possa interferir negativamente nos
objetivos do serviço prestado.
Assinale:
A) Se somente as assertivas I e III estiverem corretas.
B) Se somente as assertivas II e III estiverem
corretas.
C) Se somente as assertivas I, II e III estiverem
corretas.
D) Se somente a assertiva III estiver incorreta.
E) Se somente a assertiva III estiver correta.
11 - É vedado ao psicólogo, de acordo com o seu Código
de Ética Profissional:
A) Divulgar o Código de Ética Profissional do
Psicólogo.
B) Prestar serviços profissionais em situações de
calamidade pública.
C) Zelar para que a comercialização do material
privativo do psicólogo seja feita conforme os
princípios do seu Código de Ética Profissional.
D) Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais,
ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou
qualquer tipo de preconceito, quando do exercício
de suas funções profissionais.
E) Levar
ao
conhecimento
das
instâncias
competentes o exercício ilegal ou irregular da
profissão.
12 - Tendo em vista a inserção do psicólogo no âmbito do
judiciário, analise as seguintes assertivas:
I. Psicologia e Direito, mesmo constituindo-se disciplinas
distintas, possuem como ponto de intersecção o interesse
pelo comportamento humano.
II. Se a Psicologia influencia a Lei, esta também exerce
determinismos sobre o ser (objeto de estudo da Psicologia)
e sobre o fazer dos próprios psicólogos.
III. Autores da Psicologia Social têm demonstrado que
existe uma incompatibilidade entre Psicologia e Direito
que resiste a uma discussão teórica mais profunda.
IV. Embora ambos os campos de saber, Psicologia e
Direito, possuam o mesmo objeto material, diferem quanto
ao seu objeto formal – o Direito é voltado ao mundo do
dever ser e a Psicologia volta-se ao mundo ser.
Assinale:
A) Se somente a assertiva III estiver incorreta.
B) Se somente as assertivas II e III estiverem
corretas.
C) Se somente as assertivas I, II e III estiverem
corretas.
D) Se somente a assertiva IV estiver incorreta.
E) Se somente as assertivas I e III estiverem corretas.

13 - A expressão “métodos projetivos” foi criada por L. K.
Frank, em 1939, para designar um conjunto de
instrumentos que procurava abordar o indivíduo naquilo
que ele apresenta de singular (Silva, 1989. TAT: Aplicação
e Interpretação do Teste de Apercepção Temática.).
Analise as seguintes assertivas que versam sobre esse
tema:
I. Nas técnicas projetivas, o que se procura é favorecer ao
máximo o aparecimento da realidade objetiva, com o
mínimo de interferência das variáveis individuais, a fim de
neutralizar o mundo interno do testando.
II. De acordo com uma determinada definição de
“apercepção”, a apreensão dos dados do mundo externo
terá sempre um componente subjetivo.
III. Dentre as técnicas de que dispõe o psicólogo para a
investigação da personalidade, sobressaem-se os métodos
projetivos como aqueles que possibilitam uma apreensão
profunda de conteúdos dos quais nem sempre o sujeito tem
consciência.
Assinale:
A) Se somente as assertivas I e III estiverem corretas.
B) Se somente as assertivas I e II estiverem corretas.
C) Se somente a assertiva I estiver correta.
D) Se somente a assertiva III estiver correta.
E) Se somente as assertivas II e III estiverem
corretas.
14 - “O aumento de denúncias de incesto e a reiteração
com que vem sendo alegada a alienação parental impõem a
necessidade de saber identificar as sequelas de ambas as
condutas, para flagrar se o abuso existiu e reconhecer
quando ele eventualmente não ocorreu” (Dias, 2010.
Incesto e Alienação Parental).
I. A ideia sacralizada da família aliada ao fato de todos se
curvarem diante do mito da família feliz, leva à sua
idealização e à dificuldade de identificar as formas
perversas de agir no interior da própria instituição familiar.
II. As estatísticas têm sinalizado que não é incomum que
no próprio núcleo familiar encontre-se o abusador.
III. Uma das formas mais eficazes de alienação parental
para romper o vínculo paterno-filial e obter o resultado
desejado de forma imediata é a acusação de abuso sexual.
IV. A romântica visão da família gera um tipo de crença:
a de que não existem relações sexuais abusivas no âmbito
familiar, as quais têm o feio nome de incesto.
Assinale:
A) Se todas as assertivas estiverem incorretas.
B) Se somente as assertivas I e II estiverem corretas.
C) Se somente a assertiva I estiver incorreta.
D) Se todas as assertivas estiverem corretas.
E) Se somente a assertiva II estiver incorreta.
15 - A Psicologia Contemporânea inclui os mais variados
temas, que vão desde trabalhos com mobilidade urbana,
habitação e defesa civil, até mundo digital, educação saúde
e trabalho. (Jornal do Federal, CFP. Jan/ago 2012). A
partir dos seus conhecimentos sobre a Psicologia no Brasil,
analise as assertivas seguintes:
I. Antes de ser legalmente reconhecida, a Psicologia era
exercida principalmente por médicos e profissionais
ligados à educação.

II. A atuação do psicólogo por muito tempo foi voltada ao
serviço de seleção profissional em empresas e organizações,
associada ao trabalho e, principalmente, aos ofícios
psicotécnicos, realizados em instituições psiquiátricas e
indústrias.
III. Desde a regulamentação da profissão com a Lei no. 4.119,
de 27 de agosto de 1962, a atividade profissional do psicólogo
tem abreviado saberes e técnicas visando o conhecimento e a
intervenção sobre as ações e as reflexões humanas.
IV. De acordo com publicação realizada em 2012, o Brasil
possui o maior número de psicólogos ativos no mundo, 216
mil profissionais em atividade, segundo o Cadastro Nacional
de Psicólogos do Sistema de Conselhos de Psicologia, contra
137 mil membros associados à APA (American
Psychological Association) e 90 mil associados,
aproximadamente, na Europa, segundo a Federação Europeia
de Associações de Psicólogos.
Assinale:
A) Se somente a assertiva III estiver incorreta.
B) Se somente as assertivas II e III estiverem corretas.
C) Se somente as assertivas I e III estiverem corretas.
D) Se somente as assertivas I e II estiverem corretas.
E) Se somente a assertiva IV estiver incorreta.
16 - O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, Lei no.
8.069, de 13 de julho de 1990) dispõe sobre a proteção
integral à criança e ao adolescente. Tendo em vista essa Lei,
analise as assertivas abaixo:
I. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde
de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a manter
registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários
individuais, pelo prazo de dez anos.
II. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos
recomendados pelas autoridades sanitárias.
III. A permanência da criança e do adolescente em programa
de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 2
(dois) anos, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu
superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade
judiciária.
Assinale:
A) Se somente a assertiva III estiver correta.
B) Se somente a assertiva I estiver incorreta.
C) Se somente as assertivas I e III estiverem corretas.
D) Se somente as assertivas I e II estiverem corretas.
E) Se somente a assertiva III estiver incorreta.
17 - Considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA, Lei n°. 8.069, de 13 de julho de 1990), analise as
assertivas:
I. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por
adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas
quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.
II. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação
dos filhos menores, posto que a falta ou a carência de recursos
materiais pode constituir-se motivo suficiente para a perda ou
a suspensão do poder familiar.
III. O poder familiar será exercido, em igualdade de
condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a
legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em
caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária
competente para a solução da divergência.

Assinale:
A) Se somente as assertivas II e III estiverem
corretas.
B) Se somente as assertivas I e II estiverem corretas.
C) Se somente a assertiva III estiver correta.
D) Se somente a assertiva II estiver incorreta.
E) Se somente as assertivas I e III estiverem
incorretas.
18 - Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA, Lei n°. 8.069, de 13 de julho de 1990), é assegurado
à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o
atendimento pré e perinatal. A partir dessa informação,
analise as assertivas:
I. A gestante será encaminhada aos diferentes níveis de
atendimento, segundo critérios médicos específicos,
obedecendo-se aos princípios de regionalização e
hierarquização do Sistema.
II. A parturiente será atendida exclusivamente pelo mesmo
médico que a acompanhou na fase pré-natal.
III. Incumbe ao poder público propiciar apoio alimentar à
gestante e à nutriz que dele necessitem.
IV. Incumbe ao poder público proporcionar assistência
psicológica à gestante e à mãe, no período pré e pós-natal,
inclusive como forma de prevenir ou minorar as
consequências do estado puerperal das gestantes ou mães,
ainda que manifestem interesse em entregar seus filhos
para adoção.
Assinale:
A) Se somente as assertivas II e III estiverem
corretas.
B) Se somente as assertivas I e III estiverem corretas.
C) Se somente as assertivas I, III e IV estiverem
corretas.
D) Se somente as assertivas I e II estiverem corretas.
E) Se somente a assertiva IV estiver incorreta.
19 - Entende-se por família extensa ou ampliada aquela
que se estende para além da unidade pais e filhos ou da
unidade do casal, formada por parentes próximos com os
quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos
de afinidade e afetividade (ECA, 1990). Sobre filiação e
reconhecimento dos filhos, analise as seguintes assertivas:
I. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser
reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente, no
próprio termo de nascimento, por testamento, mediante
escritura ou outro documento público, qualquer que seja a
origem da filiação.
II. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho
ou suceder-lhe ao falecimento, se deixar descendentes.
III. O reconhecimento do estado de filiação é direito
personalíssimo, indisponível e prescritível, podendo ser
exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer
restrição, observado o segredo de Justiça.
Assinale:
A) Se somente as assertivas II e III estiverem
corretas.
B) Se somente a assertiva I estiver correta.
C) Se somente a assertiva II estiver correta.
D) Se todas as assertivas estiverem corretas.
E) Se somente a assertiva III estiver incorreta.

20 - Considerando o que dispõe o Estatuto da Criança e do
Adolescente acerca da colocação da criança ou adolescente
em família substituta, analise as assertivas:
I. A colocação em família substituta far-se-á mediante
guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação
jurídica da criança ou adolescente.
II. A criança ou o adolescente será previamente ouvido por
equipe interprofissional, respeitado seu estágio de
desenvolvimento e terá sua opinião devidamente acatada.
III. Tratando-se de maior de 10 (dez) anos de idade, será
necessário seu consentimento, colhido em audiência.
IV. Na apreciação do pedido levar-se-á em conta o grau de
parentesco e a relação de afinidade ou de afetividade, a fim
de evitar ou minorar as consequências decorrentes da
medida.
Assinale:
A) Se somente as assertivas I e III estiverem
incorretas.
B) Se somente as assertivas I e II estiverem
incorretas.
C) Se somente as assertivas II e IV estiverem
incorretas.
D) Se somente as assertivas II e III estiverem
incorretas.
E) Se somente a assertiva III estiver incorreta.
21 - Analise as assertivas que versam sobre a colocação de
criança ou adolescente em família substituta, tendo em
vista seus conhecimentos acerca do Estatuto de Criança e
do Adolescente:
I. Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela
ou guarda da mesma família substituta, ressalvada a
comprovada existência de risco de abuso ou outra situação
que justifique plenamente a excepcionalidade de solução
diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o
rompimento definitivo dos vínculos fraternais.
II. Em se tratando de criança ou adolescente indígena ou
proveniente de comunidade remanescente de quilombo, é
ainda obrigatório que a colocação familiar ocorra
prioritariamente no seio de sua comunidade ou junto a
membros da mesma etnia.
III. São obrigatórias a intervenção e oitiva de
representantes do órgão federal responsável pela política
indigenista, no caso de crianças e adolescentes indígenas, e
de antropólogos, perante a equipe interprofissional ou
multidisciplinar que irá acompanhar o caso.
IV. A colocação em família substituta admitirá
transferência da criança ou adolescente a terceiros ou a
entidades governamentais ou não governamentais, sem
autorização judicial, em casos especiais.
Assinale:
A) Se somente a assertiva IV estiver incorreta.
B) Se somente as assertivas III e IV estiverem
incorretas.
C) Se somente as assertivas I e III estiverem
incorretas.
D) Se somente as assertivas II e III estiverem
incorretas.
E) Se todas as assertivas estiverem incorretas.

22 - Tendo como referência o Estatuto da Criança e do
Adolescente e seus conhecimentos sobre “guarda”, analise
as assertivas abaixo:
I. A guarda obriga a prestação de assistência material,
moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a
seu detentor o direito de opor-se a terceiros, exceto aos
pais.
II. A guarda confere à criança ou adolescente a condição
de dependente, para todos os fins e efeitos de direito,
exceto os previdenciários.
III. A inclusão da criança ou adolescente em programas de
acolhimento institucional terá preferência a seu
acolhimento familiar, observado, em qualquer caso, o
caráter temporário e excepcional da medida, nos termos da
Lei.
Assinale:
A) Se somente as assertivas II e III estiverem
corretas.
B) Se todas as assertivas estiverem incorretas.
C) Se somente as assertivas I e III estiverem corretas.
D) Se somente as assertivas I e II estiverem corretas.
E) Se todas as assertivas estiverem corretas.
23 - Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente:
I. A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa
de até 18 (dezoito) anos completos.
II. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação
da perda ou suspensão do poder familiar e não implica
necessariamente o dever de guarda.
III. A adoção é medida excepcional e revogável, à qual se
deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de
manutenção da criança ou adolescente na família natural
ou extensa.
IV. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com
os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios,
desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes,
inclusive os impedimentos matrimoniais.
Assinale:
A) Se somente a assertiva II estiver correta.
B) Se somente a assertiva I estiver correta.
C) Se somente as assertivas I e II estiverem corretas.
D) Se todas as assertivas estiverem corretas.
E) Se todas as assertivas estiverem incorretas.
24 - Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente:
I. Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, que
sejam casados ou estejam em situação de união estável.
II. O adotante há de ser, pelo menos, 18 (dezoito) anos
mais velho do que o adotando.
III. Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do
adotando.
IV. Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes
sejam casados civilmente ou mantenham união estável,
comprovada a estabilidade da família.
Assinale:
A) Se todas as assertivas estiverem incorretas.
B) Se somente as assertivas I e III estiverem corretas.
C) Se somente as assertivas III e IV estiverem
corretas.
D) Se somente as assertivas II e III estiverem
corretas.
E) Se todas as assertivas estiverem corretas.

25 - Analise as assertivas considerando o que dispõe o
Estatuto da Criança e do Adolescente acerca do tema
“Adoção”:
I. A adoção depende do consentimento dos pais ou do
representante legal do adotando.
II. O consentimento dos pais ou representantes legais para
a adoção será dispensado em relação à criança ou
adolescente cujos pais sejam desconhecidos ou tenham
sido destituídos do poder familiar.
III. Em se tratando de adotando maior de doze anos de
idade, será também necessário o seu consentimento.
IV. O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial,
que será inscrita no registro civil mediante mandado.
Assinale:
A) Se todas as assertivas estiverem incorretas.
B) Se somente as assertivas II e III estiverem
corretas.
C) Se somente as assertivas I e III estiverem corretas.
D) Se somente as assertivas I e IV estiverem corretas.
E) Se todas as assertivas estiverem corretas.
26 - Esse órgão foi criado a partir da Política de
Assistência Social e se organiza em dois níveis de
proteção: a Proteção Social Básica e a Proteção Social
Especial. Estamos falando de:
A) SUAS – Sistema Único da Assistência Social
B) SUS – Sistema Único de Saúde
C) Residência Terapêutica
D) CREAS – Centro de Referência Especializado da
Assistência Social
E) CRAS – Centro de Referência da Assistência
Social
27 - “Esses fatores geraram ações profissionais que
tendiam a reforçar um modelo de identidade profissional
clássico centrado no atendimento individual, em
detrimento de uma atuação mais inventiva no campo da
saúde” (Ferreira Neto, 2010. A atuação do psicólogo no
SUS: análise de alguns impasses.). Podemos assinalar
como alguns desses fatores observados pelo autor, exceto:
A) A porta de entrada dos psicólogos no SUS
associada à reforma psiquiátrica.
B) O modelo prevalente de formação nos cursos de
graduação que privilegiam a clínica privada.
C) A ausência ou inexpressiva participação numérica
dos psicólogos nas equipes de saúde mental.
D) Advento das reformas
curriculares nas
universidades.
E) Construção histórica de um modelo de psicologia
associado ao fazer médico.
28. “O trabalho de avaliação psicológica tem como
objetivo, portanto, afetar as relações de saber e poder e,
com isso, buscar as possibilidades de alterá-las na direção
de um movimento de potencialização de vida, de criação,
de saúde, de produção de conhecimento. Seu objeto é o
funcionamento desse campo (e a pessoa encaminhada, com
sua maneira de viver, faz parte e se constitui nesse campo,
sendo, portanto, fundamental para a sua compreensão)”
(Machado, 2010. Avaliação psicológica e as relações
institucionais.).
Analise as assertivas a seguir, que versam sobre essa
mesma temática:

I. Os objetos que elegemos para serem avaliados são
naturais: o casamento, a adolescência, os problemas
escolares, a depressão, o autismo, a criança, o aluno e o
bebê são efeitos de relações, portanto existem em si
mesmos, e em certa medida independem da história.
II. A avaliação psicológica é uma prática exclusiva do
profissional de Psicologia e historicamente contribuiu para
a inserção profissional nos diferentes contextos de atuação.
III. A vida psíquica, como um objeto a ser avaliado, foi
constituída sob certas condições de possibilidades
históricas.
Assinale:
A) Se todas as assertivas estiverem corretas.
B) Se somente as assertivas I e III estiverem corretas.
C) Se somente as assertivas I e II estiverem corretas.
D) Se todas as assertivas estiverem incorretas.
E) Se somente as assertivas II e III estiverem
corretas.
PARTE II - PORTUGUÊS
As questões de 29 a 32 referem-se ao texto seguinte:
Escolher um carro não é tarefa fácil. Hoje, no
Brasil, 59 marcas nacionais e importadas vendem uma
infinidade de modelos para todos os gostos e bolsos.
E são muitas as variáveis que influenciam a escolha final.
Mas se engana quem pensa que só motorização,
autonomia, conforto ou preço pesam na hora da decisão.
Um estudo da Universidade de Viena, na Áustria, mostrou
que, mesmo inconscientemente, atribuímos características
humanas aos automóveis e criamos personalidades para
eles de acordo com o seu design. Isso influencia nossa
escolha, já que o carro será nosso representante físico
numa atividade que ocupa cada vez mais horas dos nossos
dias: o trânsito.
A pesquisa mostrou ainda que a personalidade dos
veículos se encaixa em duas grandes categorias - de um
lado, os poderosos e imponentes e, do outro, os simpáticos
e alegres. “Não sabemos até que ponto a personalidade do
carro pode ser estendida ao seu dono”, diz um dos autores
do estudo. “Mas não temos dúvida de que ele é um objeto
de comunicação e que alguns elementos de design são
determinantes na criação de uma identidade reconhecível.”
O mecanismo de atribuição de personalidade ao
carro é relativamente simples. O ser humano tem
propensão natural a ver rostos onde eles não existem. Os
detalhes da dianteira do veículo são, portanto, facilmente
vinculáveis às feições de uma pessoa. Para o coordenador
da pós-graduação em design automobilístico da Fundação
Mineira de Educação e Cultura, para quem o objetivo dos
carros é levar os passageiros de maneira rápida e eficiente
de um lugar a outro, o trânsito é uma arena para as
interações sociais.
Não o surpreende uma das mais relevantes
conclusões do estudo austríaco. Segundo os antropólogos
de Viena, em última instância, as pessoas preferem carros
cada vez maiores e mais fortes para circular pelas ruas da
cidade, mesmo que eles sejam menos práticos e mais
poluentes. É natural que as pessoas prefiram a segurança
em um ambiente que, a cada dia, fica mais violento.
LOES, João. Isto é, 2 de setembro de 2009,
pp. 78-80 – Adaptado.

29 - O texto encontra-se corretamente resumido em:
A) Estudo mostra que a escolha de um carro está
associada às semelhanças com as pessoas
percebidas nos veículos.
B) Carros de modelos importados têm sido, no
momento, os mais procurados no mercado
brasileiro devido ao conforto que oferecem.
C) Infinidade de modelos, de preços e desempenho
bastante variáveis, compromete o mercado de
automóveis no Brasil.
D) Pesquisadores europeus e brasileiros divergem
quanto às conclusões de estudo sobre compra de
veículos por consumidores.
E) Motoristas ainda se mostram responsáveis pela
poluição ambiental ao adquirir carros de maior
valor no mercado.
30 - “[...]o trânsito é uma arena para as interações sociais.”
(terceiro parágrafo). O primeiro conceito de arena,
segundo o Dicionário Houaiss, é: “parte central dos
anfiteatros romanos, coberto de areia, onde se realizavam
espetáculos de combate entre os gladiadores ou entre feras
e que, por ocasião de determinadas datas ou festas cívicas,
servia de palco para a entrega às feras de condenados
comuns ou cristãos”.
A partir dessa definição, é, pois, correto entender a frase
acima como:
A) Uma crítica às deficiências do transporte coletivo
em São Paulo.
B) Uma justificativa para o fato de as pessoas
humanizarem seus carros.
C) Uma retomada da questão das distâncias que
devem ser percorridas na cidade.
D) Uma referência à ideia de que o trânsito em São
Paulo é caótico e violento.
E) Observação inteiramente deslocada de seu sentido
próprio.
31 - “Isso influencia nossa escolha [...]” (Primeiro
parágrafo). O pronome grifado, considerando-se o
contexto, substitui:
A) A atribuição de características humanas aos
veículos.
B) O conforto proporcionando pelo carro.
C) O preço mais baixo de um veículo.
D) A autonomia oferecida pelo carro.
E) A variedade nas ofertas de veículos à venda.
32 - “Não sabemos até que ponto a personalidade do carro
pode ser estendida ao seu dono”. Essa opinião, exposta no
segundo parágrafo, está expressa com outras palavras, sem
alteração de sentido, em:
A) Não foi determinado o momento de identificação
entre o dono e seu carro.
B) Não se sabe ao certo até onde o proprietário
possui as mesmas características do veículo.
C) A personalidade dos carros é idêntica à de seus
donos quanto ao comportamento.
D) A aparência de um carro é importante para seu
dono no momento da compra.
E) Não existe, até agora, influência entre a aparência
dos donos e a de seus carros.

33 - Assinale a alternativa cujo elemento mórfico
destacado foi classificado de forma incorreta:
A) cafeteria – consoante de ligação
B) frutífero – radical
C) nervoso – desinência de gênero
D) ouviam – tema
E) namoramos – vogal de ligação

37 - No segundo quadrinho da tira é possível identificar a
seguinte figura de linguagem:
A) sinestesia
B) metonímia
C) onomatopeia
D) eufemismo
E) catacrese

34 - “Prefeito, o secretário de obras indicou Cláudia,
esposa dele, para fiscalizar a reforma do teatro”. Os termos
grifados funcionam, respectivamente, como:
A) sujeito, aposto e objeto direto
B) vocativo, predicativo do sujeito e aposto
C) vocativo, aposto e objeto direto
D) vocativo, aposto e objeto indireto
E) sujeito, aposto e complemento nominal

As questões 38 e 39 referem-se a tira seguinte:

A questão 35 refere-se a tira seguinte:

35 - A oração presente no 2º balão do primeiro quadrinho
classifica-se como:
A) oração subordinada substantiva subjetiva
B) oração subordinada substantiva objetiva direta
C) oração subordinada adjetiva restritiva
D) oração subordinada substantiva predicativa
E) oração subordinada substantiva apositiva
36 - O acento indicativo de crase foi corretamente
empregado apenas em:
A) Venho à mando de meu patrão.
B) Atribuiu o insucesso à má sorte.
C) A Funai decidiu fechar o parque indígena à
visitas.
D) Recorri à minha mãe.
E) Tomou o remédio gota à gota.

38 - O emprego do pretérito imperfeito do subjuntivo na
frase “Se você gostasse dos seus amigos ia defende-los!”.
A) mostra que a ação de defender os amigos foi
praticada por Mafalda.
B) revela que a condição (gostar dos amigos) foi
realizada.
C) revela que a condição (gostar dos amigos) não foi
realizada.
D) serve para mostrar que a condição (gostar dos
amigos) foi uma ação realizada no passado.
E) Nenhuma das respostas anteriores.
39 - A frase de Susanita “Se você gostasse de seus amigos,
ia defende-los!” está corretamente reescrita nos registro
formal da língua em:
A) Se você gostar dos seus amigos, ia defendê-los.
B) Se você gostasse dos seus amigos, vai defendêlos.
C) Se você gostasse dos seus amigos, irá defendêlos.
D) Se você gostasse dos seus amigos, iria defendêlos.
E) Se você gostar dos seus amigos, iria defendê-los.
A questão 40 refere-se as tiras da página seguinte:

A questão 37 refere-se a tira seguinte:
40 - Podemos afirmar que:
A) Há erro de regência verbal apenas em I e II.
B) Há erro de regência verbal em I, II e III.
C) Há erro de regência verbal apenas em II e III.
D) Há erro de regência verbal apenas em I.
E) Há erro de regência verbal apenas em II.

