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PARTE I - PSICOLOGIA
01 - Leia com atenção as sentenças e marque V para
verdadeiro e F para falso de acordo com o Estatuto do
Idoso, Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003.
O direito à liberdade do idoso compreende, entre outros, os
seguintes aspectos:
( ) – faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e
espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais;
( ) – participação na vida familiar e comunitária;
( ) – participação na vida política, na forma da lei.
A ordem correta das alternativas é:
A) F, V e V.
B) F, F e V.
C) V, V e F.
D) V, F e V.
E) V, V e V.
02 - De acordo com o Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741, de
1º de outubro de 2003, assinale a alternativa incorreta:
A) A prevenção e a manutenção da saúde do idoso
serão efetivadas, entre outros, por meio de
cadastramento da população idosa em base
territorial.
B) É direito do idoso 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.
C) 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.
D) Os idosos portadores de deficiência ou com
limitação incapacitante terão atendimento
especializado, nos termos da lei.
E) É permitido a distinção do idoso nos planos de
saúde pela cobrança de valores diferenciados em
razão da idade.
03 - Leia a sentença seguinte e assinale a alternativa
incorreta de acordo com o Estatuto do Idoso, Lei nº.
10.741, de 1º de outubro de 2003.
A garantia de prioridade ao idoso compreende:
A) atendimento
preferencial
imediato
e
individualizado junto aos órgãos públicos e
privados prestadores de serviços à população.
B) priorização do atendimento do idoso por sua
própria família, em detrimento do atendimento
asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam
de condições de manutenção da própria
sobrevivência.
C) garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de
assistência social locais.
D) priorização na resolução de processos judiciais em
que seja o requerente pessoa
idosa.
E) prioridade no recebimento da restituição do
Imposto de Renda.

04 - Sobre o Comportamentalismo não podemos afirmar:
A) Não nega a existência de estados internos e
predisposições inatas, apenas os relega a um papel
secundário.
B) A tradição americana no estudo da ontogênese do
comportamento foi caracterizada por uma
predominância da abordagem ambientalista – como
podemos perceber com Thorndike e Watson.
C) Tem como principais representantes os teóricos
Watson, Skinner e Adler.
D) Podemos destacar Watson como representante do
behaviorismo clássico.
E) Um dos primeiros pesquisadores a apresentar uma
proposta coerente para a compreensão das causas do
comportamento foi o fisiologista alemão Wundt.
05 - São condições da análise estabelecidas por Freud,
exceto:
A) Tratamento de Ensaio.
B) Complexo de Édipo.
C) Uso do Divã.
D) Tempo de Análise.
E) A questão do dinheiro.
06 - Assinale a alternativa falsa:
A) Efetivamente, a ocupação do espaço psicológico
pelas teorias e sistemas deu lugar à formação de
um contingente teórico uno e integrado.
B) As psicologias engendradas por matrizes
cientificistas propunham-se como conhecimento
apto a previsões e controles e, nesta medida, se
obrigavam a explicar os eventos psíquicos e
comportamentais inserindo-os numa ordem
natural.
C) Piaget preocupava-se com o status que cabe aos
conhecimentos físicos e lógico-matematicos.
D) Podemos dizer que há certa fragmentação do
conhecimento psicológico.
E) Percebe-se que no período compreendido entre as
duas últimas décadas do século XIX e as duas
primeiras do século XX surgiram as grandes
propostas de apreensão teórica do psicológico ou
do comportamental.
07 - Sobre Piaget não podemos afirmar:
A) Afirmou ser possível o controle direto e mecânico
do funcionamento da cognição.
B) Desenvolveu a chamada Psicologia Genética.
C) Identificou três grandes períodos evolutivos no
desenvolvimento cognitivo.
D) É considerado um representante da linha
construtivista.
E) Estudou o processo de construção da competência
lógico-pragmática do sujeito.
08 - Teórico americano que na Conferência “Novos
conceitos em psicoterapia” afirma que o indivíduo possui
uma tendência para o crescimento, a saúde e a adaptação:
A) S. Freud.
B) C. G. Jung.
C) B. F. Skinner.
D) C. Rogers.
E) F. Perls.

09 - Sobre a Psicanálise não podemos afirmar:
A) É hoje utilizada no tratamento com crianças.
B) J. Lacan, em seu percurso, propõe um retorno a
Freud.
C) Floresceu nos EUA na década de 40, levada por
Ana Freud, a corrente psicanalítica lacaniana.
D) O Inconsciente é uma de suas principais
descobertas.
E) Foi fundada por S. Freud.
10 - Pode-se definir como a colocação em jogo de
situações sociais com finalidade terapêutica. Estamos
falando de:
A) Sociodrama.
B) Psicoterapia corporal.
C) Abordagem cognitiva comportamental.
D) Terapia Centrada na Pessoa.
E) Psicanálise.
11 - Fazem parte do desenvolvimento humano
identificados pela psicologia genética, exceto:
A) Período sensório-motor.
B) Estádio de operações formais.
C) Estádio representacional que culmina na
construção das estruturas operatórias concretas.
D) Estádio que desemboca na construção das
estruturas intelectuais próprias do raciocínio
hipotético-dedutivo.
E) Período da primeira infância.
12 - Transferência, Modelagem e Orgone são elementos
teóricos dos seguintes estudiosos, respectivamente:
A) Freud, Watson, Perls.
B) Freud, Skinner e Reich.
C) Freud, Thorndike e Jung.
D) Jung, Piaget e Freud.
E) Jung, Skinner e Reich.
13 - Paranóia é um termo utilizado por profissionais de
saúde mental que pode se referir a um quadro clínico com
presença de alucinações e um delírio extremamente
bizarro. Estamos falando de um caso de:
A) Transtorno Obsessivo Compulsivo.
B) Histeria.
C) Neurose.
D) Psicopatia.
E) Psicose.
14 - Este é um dos maiores sistemas públicos de saúde do
mundo. Abrange desde o simples atendimento
ambulatorial até o transplante de órgãos, garantindo acesso
integral, universal e gratuito para toda a população do
país. Estamos falando do:
A) Instituto Nacional de Assistência Médica da
Previdência Social (Inamps).
B) Programa de Saúde da Família.
C) Sistema Único de Saúde.
D) Programa Bolsa Família.
E) Sistema de Vigilância em Saúde.

15 - À manifestação de conflitos e angústias psicológicos
por meio de sintomas corporais podemos denominar de:
A) Histeria Dissociativa.
B) Hipocondria.
C) Neurose obsessiva.
D) Somatização.
E) Depressão.
16 - Tratamento de natureza psicológica, de inspiração
psicanalítica, cuja duração é limitada e busca-se obter uma
melhora de vida em curto prazo, escolhendo um
determinado problema mais premente e focando os
esforços na sua resolução. Estamos falando de:
A) Psicologia Analítica.
B) Psicoterapia Breve.
C) Psicanálise lacaniana.
D) Psicanálise ortodoxa.
E) Psicoterapia Cognitiva Comportamental.
17 - Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº
8.069 de 13 de julho de 1990, assinale a alternativa falsa:
A) Incumbe ao poder público proporcionar
assistência psicológica à gestante e à mãe que
manifeste o interesse em entregar seu filho para
adoção, como medida a evitar que tal fato ocorra.
B) Proteção integral á criança e ao adolescente.
C) Considera-se criança a pessoa com ate doze anos
de idade incompletos.
D) Considera-se adolescente pessoa entre doze e
dezoito anos de idade.
E) É assegurado à gestante, através do sistema único
de saúde, o atendimento pré e perinatal.
18 - Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº
8.069 de 13 de julho de 1990, assinale a alternativa
incorreta:
A) 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.
B) Às mães submetidas à medida privativa de
liberdade é garantido o direito de aleitamento
materno.
C) Os hospitais e demais estabelecimentos de
atenção a saúde da gestante são obrigados a
manter alojamento conjunto, possibilitando ao
neonato a permanência junto a mãe.
D) Toda criança ou adolescente que estiver inserido
em programa de acolhimento familiar ou
institucional terá sua situação reavaliada, no
máximo, a cada doze meses.
E) Os casos de suspeita ou confirmação de maustratos contra a criança ou adolescente serão
obrigatoriamente comunicados ao conselho
tutelar.

19 - Leia atentamente as sentenças e assinale V para
verdadeiro e F para falso, de acordo com as informações
contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº
8.069 de 13 de julho de 1990:
( ) No ano de 2009 substituiu-se a expressão “pátrio
poder” por “poder familiar”.
( ) Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e
educação dos filhos menores.
( ) A falta ou carência de recursos materiais constitui
motivo para perda ou suspensão do poder familiar.
A seqüência correta é:
A) V, F e V.
B) V, F e F.
C) F, V e F.
D) F, V e V.
E) V, V e F.
20 - A colocação em família substituta far-se-á mediante:
A) Guarda, Tutela ou Adoção.
B) Adoção, Tutela ou Curatela.
C) Abrigamento, Tutela ou Guarda.
D) Acolhimento Familiar, Guarda ou Adoção.
E) Guarda, Curatela ou Acolhimento familiar.
21 - Órgão permanente e autônomo, não jurisdicional,
encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos
direitos da criança e do adolescente:
A) Conselho Tutelar.
B) Conselho de Direitos.
C) Conselho de Assistência Social.
D) Associação Municipal da Criança e do
Adolescente.
E) Associação de Acolhimento à Criança e ao
adolescente.
22 - Tendo como referência o Novo Código de Ética
Profissional do Psicólogo, de agosto de 2005, assinale a
alternativa incorreta:
A) O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e
na promoção da liberdade, da dignidade, da
igualdade e da integridade do ser humano.
B) O psicólogo trabalhará visando promover a saúde
e a qualidade de vida das pessoas e das
coletividades.
C) Ao psicólogo é facultativa a prestação serviços
profissionais em situações de calamidade pública
ou de emergência.
D) O psicólogo atuará com responsabilidade social,
analisando crítica e historicamente a realidade
política, econômica, social e cultural.
E) O psicólogo considerará as relações de poder nos
contextos em que atua e os impactos dessas
relações sobre as suas atividades profissionais.

23 - De acordo com o Novo Código de Ética Profissional
do Psicólogo, de agosto de 2005, ao psicólogo é vedado,
exceto:
A) Praticar ou ser conivente com quaisquer atos que
caracterizem
negligência,
discriminação,
exploração, violência, crueldade ou opressão.
B) Prolongar a prestação de serviços profissionais
quando se fizer necessário.
C) Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais,
ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a
qualquer tipo de preconceito, quando do exercício
de suas funções profissionais.
D) Utilizar ou favorecer o uso de conhecimento e a
utilização de práticas psicológicas como
instrumentos de castigo, tortura ou qualquer forma
de violência.
E) Emitir documentos sem fundamentação e
qualidade técnico-científica.
24 - Segundo o Novo Código de Ética Profissional do
Psicólogo, de agosto de 2005, para realizar atendimento
não eventual de criança, adolescente ou interdito, o
psicólogo deverá obter autorização:
A) Dos dois responsáveis legais.
B) Somente da mãe da criança, adolescente ou
interdito.
C) Do adulto que acompanhar a criança, adolescente
ou interdito ao atendimento.
D) De ao menos um de seus responsáveis.
E) De qualquer parente da criança, adolescente ou
interdito.
25 - Tendo o Novo Código de Ética Profissional do
Psicólogo, de agosto de 2005, como referência assinale a
alternativa correta.
Quando requisitado a depor em juízo, o psicólogo:
A) Não deverá prestar informações.
B) No caso de prestar informações será punido com
suspensão de 6 meses.
C) Deverá abster-se.
D) Será apenas advertido.
E) Poderá prestar informações.
26 - Segundo o Novo Código de Ética Profissional do
Psicólogo, de agosto de 2005, em caso de interrupção do
trabalho do psicólogo, por quaisquer motivos, ele deverá
zelar pelo destino dos seus arquivos confidenciais. No caso
de demissão ou exoneração, o psicólogo deverá:
A) Lacrar os documentos e retirá-los do local de
trabalho, zelando por seu sigilo, caso não haja
outro profissional de psicologia no local.
B) Entregar todo material ao Conselho Regional de
Psicologia.
C) Repassar todo o material ao psicólogo que vier a
substituí-lo, ou lacrá-lo para posterior utilização
pelo psicólogo substituto.
D) Informar ao Conselho regional de psicologia da
existência de tais documentos.
E) Certificar-se de que outro profissional de
psicologia será contratado.

27 - O Sistema Único de Saúde teve seus princípios
estabelecidos na Lei Orgânica de Saúde, em 1990, com
base no artigo 198 da Constituição Federal de 1988.
Podemos destacar como princípios, exceto:
A) Universalidade.
B) Integralidade.
C) Equidade.
D) Assiduidade.
E) Regionalização.
28 - Fazem parte da composição do cérebro humano:
A) Cerebelo, lobo occipital, lobo central e
hipotálamo.
B) Lobo frontal, cerebelo, lobo parietal e hipotálamo.
C) Lobo temporal, nervo mediano, lobo frontal e
bulbo.
D) Lobo parietal, tronco encefálico, medula e nervo
mediano.
E) Cerebelo, lobo central, hipotálamo e medula.

PARTE II – PORTUGUÊS – Nível Superior
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:
A Revolução Industrial provocou a dissociação
entre dois pensamentos: o científico e tecnológico e o
humanista. A partir do século XIX, a liberdade do homem
começa a ser identificada com a eficiência em dominar e
transformar a natureza em bens e serviços. O conceito de
liberdade começa a ser sinônimo de consumo. Perde
importância a prática das artes e consolidam-se a ciência e
a tecnologia. Relega-se a preocupação ética. A procura da
liberdade social se faz sem considerar-se sua distribuição.
A militância política passa a ser tolerada, mas como opção
pessoal de cada um.
Essa ruptura teve o importante papel de contribuir
para a revolução do conhecimento científico e tecnológico.
A sociedade humana se transformou, com a eficiência
técnica e a consequente redução do tempo social
necessário à produção dos bens de sobrevivência.
O privilégio da eficiência na dominação da
natureza gerou, contudo, as distorções hoje conhecidas: em
vez de usar o tempo livre para a prática da liberdade, o
homem reorganizou seu projeto e refez seu objetivo no
sentido de ampliar o consumo. O avanço técnico e
científico, de instrumento da liberdade, adquiriu autonomia
e passou a determinar uma estrutura social opressiva, que
servisse ao avanço técnico e científico. A liberdade
identificou-se com a ideia de consumo. Os meios de
produção, que surgiram do avanço técnico, visam ampliar
o nível dos meios de produção.
Graças a essa especialização e priorização, foi
possível obter-se o elevado nível do potencial-de-liberdade
que o final do século XX oferece à humanidade. O sistema
capitalista permitiu que o homem atingisse as vésperas da
liberdade em relação ao trabalho alienado, às doenças e à
escassez. Mas não consegue permitir que o potencial
criado pela ciência e tecnologia seja usado com a
eficiência desejada.
(Cristovam Buarque. Na fronteira do futuro. Brasília:
Ed. UnB, 1989. p. 13, com adaptações)
29 - Das afirmações seguintes relativas ao texto:
I – É possível compreender no primeiro parágrafo que a
ética foi extinta a partir do século XIX.
II – A expressão “Essa ruptura”, utilizada no segundo
parágrafo, refere-se a ideia central do parágrafo anterior.
III – A expressão “As vésperas da liberdade” é usada como
forma de exprimir que a humanidade ainda não atingiu a
liberdade desejada.
A) Estão corretas apenas as alternativas II e III.
B) Está correta apenas alternativa II.
C) Estão corretas apenas as alternativas I e II.
D) Todas as alternativas estão corretas.
E) Todas as alternativas estão incorretas.

30 - Todas as afirmativas estão incorretas com relação ao
texto, exceto:
A) O autor defende que o sistema capitalista
apresenta a seguinte analogia: quanto maior o
consumo, menor a opressão.
B) O termo “procura” (1º parágrafo) pode ser
classificado como verbo e “da liberdade social”, o
objeto indireto.
C) A ideia expressa no texto pelo emprego de “mas”
(1º parágrafo) corresponde à ideia de
consequência de porém, expressão que pode
ocupar o mesmo lugar na oração.
D) A definição de “Liberdade” é tomada como
sinônima de consumo e de eficiência no domínio e
na conversão da natureza em bens e serviços.
E) A supressão da vírgula colocada anterior a oração
“que surgiram do avanço técnico” (3º parágrafo),
manteria correta a pontuação e não modificaria a
estrutura sintática do período.
31 - Identifique o item abaixo em que todas as palavras
estão corretamente grafadas:
A) gorgeta – genjiva – vagem
B) tigela – pagem – cafajeste
C) deslise – firmeza – gás
D) pesquisa – proeza – paralizia
E) jiló – alforje – vertigem
32 - O substantivo “PÁ” recebe o acento gráfico porque:
A) é monossilábico tônico terminado em a.
B) a vogal a tem timbre aberto.
C) é um monossílabo átono.
D) é palavra sem valor semântico.
E) N. D. A.
33 - Assinale a frase em que o acento indicador da crase
foi usado incorretamente:
A) Maria fica à vontade em sua casa.
B) Esta é a pessoa à qual me referi.
C) Falou à cada pessoa sobre o ocorrido.
D) A dor aumentava à medida que o tumor crescia.
E) Dirigia-se àquela que estava distante.
34 - Qual a justificativa do uso da vírgula no período
“Quando ele chegou, seu pai já havia falecido”?
A) Por separar orações adverbiais.
B) Por marcar o vocativo.
C) Por marcar termos intercalados.
D) Por indicar a elipse do verbo.
E) Por separar os termos que se quer realçar.
35 - Assinale o item em que todos os vocábulos são
formados pelo processo de derivação regressiva:
A) percorrer / fala
B) amanhecer / embarque
C) mulher-gato / pedreiro
D) corte / janta
E) pesca / ajoelhar

36 - Assinale o item cujo termo destacado classifica-se
como “complemento nominal”.
A) A criança foi encontrada por policiais.
B) O vestido da menina é lindo.
C) Obedeço aos meus pais.
D) Comovemos a todos, mas a ninguém
convencemos.
E) O sítio fica longe da estação.
37 - Em “A mulher tem um sexto-sentido apurado” há uma
figura conhecida por:
A) metonímia
B) catacrese
C) ironia
D) hipérbole
E) prosopopéia
38 - Numa das sentenças a seguir não se observa a
concordância prescrita pela gramática. Indique-a.
A) Ela está meio aborrecida.
B) Havia menos pessoas no evento.
C) Água é bom para a saúde.
D) Estávamos alertas.
E) Estamos quites.
39 - Assinale a opção correta quanto à concordância.
A) Bateram cinco horas o relógio do escritório.
B) Vossas Excelências passa bem?
C) Os Estados Unidos colaboram com o progresso
mundial.
D) Vinte por cento da população será avisado.
E) N. D. A.
40 - Marque o item em que há erro de regência verbal.
A) Este acontecimento chamou a atenção dos pais.
B) Aspirei ao perfume das flores.
C) Aquele rapaz assiste em São Paulo.
D) Todos visamos ao progresso.
E) Mário lembra seu pai no modo de falar.

