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DATA: 28 DE ABRIL DE 2013

PARTE I – PSICÓLOGO
01 - De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente,
Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, julgue cada uma das
assertivas de I a V verdadeira (V) ou falsa (F).
É assegurado à gestante, através do Sistema Único de
Saúde, o atendimento pré e perinatal, sendo que:
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 preferencialmente pelo mesmo
médico que a acompanhou na fase pré-natal. ( )
III. Incumbe ao poder público proporcionar assistência
psicológica à gestante e à mãe, no período pré e pós-natal,
exceto às gestantes ou mães que manifestem interesse em
entregar seus filhos para adoção. ( )
IV. Incumbe ao poder público propiciar apoio alimentar à
gestante e à nutriz que dele necessitem. ( )
V. 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. ( )
A ordem correta é:
A) V, V, V, V, V
B) V, V, F, V, V
C) V, V, V, F, F
D) V, F, F, F, V
E) V, V, V, F, V
02 - De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente,
Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, julgue cada uma das
assertivas de I a V verdadeira (V) ou falsa (F).
Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde
de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a:
I - manter registro das atividades desenvolvidas, através
de prontuários individuais, pelo prazo de dezoito anos.
II - identificar o recém-nascido mediante o registro de sua
impressão plantar e digital e da impressão digital da
mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela
autoridade administrativa competente.
III- proceder a exames visando ao diagnóstico e
terapêutica de anormalidades no metabolismo do
recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais.
IV- fornecer declaração de nascimento onde constem
necessariamente as intercorrências do parto e do
desenvolvimento do neonato.
V - manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato
a permanência junto à mãe.
A) F, V, V, V, V
B) V, V, V, V, F
C) V, V, V, F, V
D) F, V, V, F, V
E) V, V, V, V, V

03 - De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, assinale a
alternativa incorreta:
A) O poder público, as instituições e os empregadores
propiciarão condições adequadas ao aleitamento
materno, inclusive aos filhos de mães submetidas
à medida privativa de liberdade.
B) Os estabelecimentos de atendimento à saúde
deverão proporcionar condições para a
permanência em tempo integral de um dos pais ou
responsável, nos casos de internação de criança ou
adolescente.
C) É obrigatória a vacinação das crianças nos casos
recomendados pelas autoridades sanitárias.
D) As gestantes ou mães que manifestem interesse
em entregar seus filhos para adoção serão
obrigatoriamente encaminhadas à Justiça da
Infância e da Juventude, e não poderão ser
atendidas pelo SUS.
E) O Sistema Único de Saúde promoverá programas
de assistência médica e odontológica para a
prevenção das enfermidades que ordinariamente
afetam a população infantil.
04 - De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, assinale a
alternativa incorreta:
A) A permanência da criança e do adolescente em
programa de acolhimento institucional não se
prolongará por mais de 4 (quatro) anos, salvo
comprovada necessidade que atenda ao seu
superior interesse, devidamente fundamentada
pela autoridade judiciária.
B) Toda criança ou adolescente tem direito a ser
criado e educado no seio da sua família e,
excepcionalmente, em família substituta.
C) É assegurada à criança a convivência familiar e
comunitária, em ambiente livre da presença de
pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.
D) Toda criança ou adolescente que estiver inserido
em programa de acolhimento familiar ou
institucional terá sua situação reavaliada, no
máximo, a cada 6 (seis) meses.
E) É função da autoridade judiciária competente,
com base em relatório elaborado por equipe
interprofissional ou multidisciplinar, decidir de
forma fundamentada pela possibilidade de
reintegração familiar ou colocação em família
substituta - nos casos em que a criança ou
adolescente estiver em acolhimento familiar ou
institucional.
05 - De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, assinale a
alternativa falsa:
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) A manutenção ou reintegração de criança ou
adolescente à sua família terá preferência em relação a
qualquer outra providência.

C)

Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e
educação dos filhos menores.
D) O poder familiar será exercido, preferencialmente
pela genitora, assegurado ao genitor o direito de,
em caso de discordância, recorrer à autoridade
judiciária competente para a solução da
divergência.
E) A falta ou a carência de recursos materiais não
constitui motivo suficiente para a perda ou a
suspensão do poder familiar.
06 - De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente,
Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, assinale a alternativa falsa:
A) Entende-se por família natural a comunidade formada
pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes.
B) 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.
C) 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.
D) 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.
E) O reconhecimento do estado de filiação pode preceder
o nascimento do filho ou suceder-lhe ao falecimento,
se deixar descendentes.
07 - Sobre a colocação em família substituta assinale a
alternativa incorreta, de acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, Lei 8.069, de 13 de julho de 1990:
A) A colocação em família substituta far-se-á mediante
guarda, tutela ou adoção, independentemente da
situação jurídica da criança ou adolescente.
B) Sempre que possível, a criança ou o adolescente será
previamente ouvido por equipe interprofissional,
respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de
compreensão sobre as implicações da medida, e terá
sua opinião devidamente considerada.
C) 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.
D) 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.
E) Tratando-se de maior de 14 (catorze) anos de idade,
será necessário seu consentimento, colhido em
audiência.

08 - Sobre a colocação em família substituta assinale a
alternativa incorreta, de acordo com o Estatuto da Criança
e do Adolescente, Lei 8.069, de 13 de julho de 1990:
A) A colocação da criança ou adolescente em família
substituta será precedida de sua preparação
gradativa e acompanhamento posterior, realizados
pela equipe interprofissional a serviço da Justiça
da Infância e da Juventude, preferencialmente
com o apoio dos técnicos responsáveis pela
execução da política municipal de garantia do
direito à convivência familiar.
B) Em se tratando de criança ou adolescente indígena
ou proveniente de comunidade remanescente de
quilombo, é obrigatório que sejam consideradas e
respeitadas sua identidade social e cultural, os
seus costumes e tradições para a colocação em
família substituta.
C) A colocação em família substituta admitirá
transferência da criança ou adolescente a terceiros
ou a entidades governamentais ou nãogovernamentais, somente se devidamente
autorizada pelo Conselho Tutelar.
D) Em se tratando de criança ou adolescente indígena
ou proveniente de comunidade remanescente de
quilombo, é obrigatório que a colocação familiar
ocorra prioritariamente no seio de sua comunidade
ou junto a membros da mesma etnia.
E) Em se tratando de criança ou adolescente indígena
ou proveniente de comunidade remanescente de
quilombo, é obrigatória a intervenção e a 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.
09 - De acordo com o Estatuto do Idoso, Lei n° 10.741, de
1° de outubro de 2003, assinale a alternativa incorreta:
A) O idoso goza de quase todos os direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana,
assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios,
todas as oportunidades e facilidades, para
preservação de sua saúde física e mental e seu
aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e
social, em condições de liberdade e dignidade.
B) O idoso possui a garantia de priorização do
atendimento por sua própria família, em
detrimento do atendimento asilar.
C) O Estatuto do Idoso, destinado a regular os
direitos assegurados às pessoas com idade igual
ou superior a 60 (sessenta) anos.
D) O idoso possui a garantia de prioridade que dá
preferência na formulação e na execução de
políticas sociais públicas específicas.
E) O idoso possui a garantia de prioridade no
recebimento da restituição do Imposto de Renda.

10 - De acordo com o Estatuto do Idoso, Lei n° 10.741, de
1° de outubro de 2003, assinale a alternativa incorreta:
A) É sancionada a discriminação do idoso nos planos
de saúde pela cobrança de valores diferenciados
em razão da idade.
B) Os Conselhos Nacional, Estaduais, do Distrito
Federal e Municipais do Idoso, previstos em Lei,
zelarão pelo cumprimento dos direitos do idoso.
C) 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.
D) 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.
E) Ao idoso internado ou em observação é
assegurado o direito a acompanhante, devendo o
órgão de saúde proporcionar as condições
adequadas para a sua permanência em tempo
integral, segundo o critério médico.
11 - De acordo com o Estatuto do Idoso, Lei n° 10.741, de
1° de outubro de 2003, escreva “V” para verdadeiro e “F”
para falso:
A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão
efetivadas por meio de:
I. cadastramento da população idosa em base territorial. ( )
II. atendimento geriátrico e gerontológico em
ambulatórios. ( )
III. unidades geriátricas de referência, com pessoal
especializado nas áreas de geriatria e gerontologia
social. ( )
IV. 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. ( )
V. reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia,
para redução das seqüelas decorrentes do agravo da
saúde. ( )
A ordem correta é:
A) V, F, V, V, V
B) V, V, F, V, V
C) V, V, V, V, V
D) V, V, V, F, V
E) V, V, V, V, F
12 - De acordo com o Estatuto do Idoso, Lei n° 10.741, de
1° de outubro de 2003, responda a questão abaixo:
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) Conselho Tutelar Municipal
B) Ministério Público
C) Conselho Estadual do Idoso
D) Conselho Nacional do Idoso
E) Autoridade Policial

13 - De acordo com o Estatuto do Idoso, Lei n° 10.741, de
1° de outubro de 2003 escreva “V” para verdadeiro e “F”
para falso.
Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades
mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de
saúde que lhe for considerado mais favorável. Não estando
o idoso em condições de proceder à opção, esta será feita:
I – pelo curador, quando o idoso for interditado. ( )
II – pelos familiares, quando o idoso não tiver curador ou
este não puder ser contactado em tempo hábil. ( )
III – pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e
não houver tempo hábil para consulta ao curador ou
familiar. ( )
IV – pelo tutor, quando o idoso não tiver familiares ou
estes não puderem ser contactados em tempo hábil. ( )
V – pelo próprio médico, quando não houver curador ou
familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o fato
ao Ministério Público. ( )
A ordem correta é:
A) V, V, V, V, V
B) F, V, V, V, V
C) V, F, V, V, V
D) V, V, V, F, V
E) V, V, V, V, F
14 - Leia o excerto abaixo:
“Para Piaget, o esquema mínimo de todo raciocínio préformista é o seguinte: há uma coisa mais ou menos já dada
que se atualiza, isto é, que evolui graças ao simples contato
gratificante ou frustrante com uma realidade pensada como
seu exterior (Cf. Piaget, 1970b, p.20). Em outras palavras,
é inerente a todo evolucionismo vitalista estabelecer um
começo a partir do ‘conjunto de todos os possíveis’
factível de concreção e rebaixar o processo construtivo a
ser apenas o ‘conjunto das condições de ascensão’. (Cf.
Piaget, 1970a, p.110 e ss.)”.
Retirado do texto Piaget: Notas construtivistas para uma
teoria da inteligência, de Lajonquière, L., 1997,
Psicologia USP, v.8.
Tendo em vista a obra de Piaget, assinale a alternativa
falsa:
A) Piaget nunca confundiu as estruturas intelectuais
com as orgânicas, em particular, as neuronais.
B) Para esse estudioso, embora as funções
cognitivas pressuponham a materialidade
neuronal, essa última não determina o
funcionamento auto-regulado das primeiras.
C) As funções cognitivas, para Piaget, vão da
percepção e das funções sensório-motoras até a
inteligência abstrata.
D) Piaget referiu-se aos esquemas cognitivos como
formas da organização vital, ou seja, formas
funcionais de estrutura dinâmica e não material.
E) Segundo Piaget a inteligência é inata.

15 - Relacione, respectivamente, cada autor com seus
constructos teóricos: Piaget, Freud, Winnicott, Vygotsky e
Rogers:
A) Identificação, Tranferência, Superego, Zona de
Desenvolvimento Proximal e Sombra.
B) Assimilação, Identificação, Falso Self, Zona de
Desenvolvimento Proximal e Congruência.
C) Assimilação,
Transferência,
Falso
Self,
Congruência e Superego.
D) Falso Self, Identificação, Complexo de Édipo,
Zona de Desenvolvimento Proximal e
Congruência.
E) Zona
de
Desenvolvimento
Proximal,
Transferência, Congruência Assimilação e
Congruência.
16 - Discussões sobre as noções como carência paterna,
declínio do pai, enfraquecimento do poder familiar e da
autoridade do pai no seio da família e desvalorização da
imagem social do pai estiveram em voga no período do
pós-guerra, a partir de meados do século XX.
Sobre esse tema responda as 2 questões a seguir, marcando
“V” para verdadeiro e “F” para falso:
I. O movimento que afirma o complexo de Édipo como
fundamental na estruturação do sujeito e a sua consequente
relevância incontornável na teoria psicanalítica, também
anuncia, ao mesmo tempo, a presença irredutível do outro
na constituição do sujeito. ( )
II. A noção de pai, para a teoria psicanalítica, pode ser
reduzida ao "papel do pai", às imagens, à fenomenologia
ou às condutas familiares e sociais. ( )
III. A paternidade, como dado familiar ligado à pessoa, ao
papel e ao status do pai, com os ensinamentos de Freud e
Lacan, foi distinguida de uma função simbólica da qual
esses pais são os representantes ou os suportes. ( )
A ordem correta é:
A) V, F, V
B) V, V, V
C) V, F, F
D) F, V, V
E) F, F, F
17 - Julgue cada uma das assertivas verdadeira (V) ou falsa (F):
I. O sistema do triângulo edipiano familiar comporta
algo de mais radical do que tudo que nos fornece a
experiência social da família. ( )
II. A diminuição da autoridade dos pais no seio das
famílias é considerada como causa direta do
enfraquecimento da imagem paterna da criança,
fenômeno esse que, segundo alguns especialistas,
acarretaria perturbações psíquicas nas crianças. ( )
III. Freud e Lacan auxiliam-nos na verificação de que não
é na presença ou na ausência do homem na família
nem, tampouco, nas suas condutas pessoais, ou nas
condutas sociais, ou nas condutas legais, que se deve
procurar a eficiência da função paterna. ( )
A ordem correta é:
A) V, F, V
B) V, F, F
C) F, V, F
D) V, V, F
E) V, V, V

18 - Sobre o Código de Ética Profissional do Psicólogo, de
agosto de 2005, assinale a alternativa incorreta:
A) O psicólogo não divulgará, ensinará, cederá,
emprestará ou venderá a leigos instrumentos e
técnicas psicológicas que permitam ou facilitem o
exercício ilegal da profissão.
B) Em caso de interrupção do trabalho do psicólogo,
por quaisquer motivos, ele deverá zelar pelo
destino dos seus arquivos confidenciais.
C) O Código poderá ser alterado apenas pelo
Conselho Federal de Psicologia.
D) Em caso de demissão ou exoneração, o psicólogo
deverá repassar todo o material ao psicólogo que
vier a substituí-lo, ou lacrá-lo para posterior
utilização pelo psicólogo substituto.
E) Em caso de extinção do serviço de Psicologia, o
psicólogo responsável informará ao Conselho
Regional de Psicologia, que providenciará a
destinação dos arquivos confidenciais.
19 - As transgressões dos preceitos do Código de Ética
Profissional do Psicólogo constituem infração disciplinar
com a aplicação das seguintes penalidades, na forma dos
dispositivos legais ou regimentais, exceto:
A) Multa
B) Censura pública
C) Advertência
D) Cassação do exercício profissional, ad referendum
do Conselho Federal de Psicologia.
E) Suspensão do exercício profissional, por até 90
(noventa) dias, ad referendum do Conselho
Federal de Psicologia
20 - Leia atentamente e julgue cada assertiva verdadeira
(V) ou falsa (F).
De acordo com o Código de Ética Profissional do
Psicólogo, de agosto de 2005, 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 involuntário da participação dos
envolvidos, mediante consentimento livre e
esclarecido, salvo nas situações previstas em
legislação específica. ( )
III. Garantirá o anonimato das pessoas, grupos ou
organizações, salvo interesse manifesto destes. ( )
IV. Garantirá o acesso das pessoas, grupos ou organizações
aos resultados das pesquisas ou estudos sempre que
desejarem, exceto após seu encerramento. ( )
A ordem correta é:
A) V, F, V, V
B) V, F, V, F
C) V, F, F, V
D) F, V, V, V
E) V, V, F, F

21 - Segundo o Código de Ética Profissional do Psicólogo,
de agosto de 2005, o psicólogo, ao promover publicamente
seus serviços, por quaisquer meios, individual ou
coletivamente não deverá:
A) Utilizar o preço do serviço como forma de
propaganda.
B) Informar o seu nome completo, o CRP e seu
número de registro.
C) Fazer referência apenas a títulos ou qualificações
profissionais que possua.
D) Divulgar somente qualificações, atividades e
recursos relativos a técnicas e práticas que estejam
reconhecidas ou regulamentadas pela profissão.
E) Propor atividades que sejam atribuições privativas
de sua categoria profissional.
22 - Sobre o Código de Ética Profissional do Psicólogo, de
agosto de 2005, julgue cada assertiva verdadeira (V) ou
falsa (F):
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 não eventual da criança deverá ser efetuado
e comunicado às autoridades competentes. ( )
III. É dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim
de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade
das pessoas, grupos ou organizações, a que tenha acesso
no exercício profissional. ( )
IV. Quando requisitado a depor em juízo, o psicólogo não
poderá prestar quaisquer informações, estando sujeito às
penas previstas no Código de Ética Profissional do
Psicólogo. (F)
A ordem correta é:
A) V, V, V, F
B) V, F, V, V
C) V, V, V, V
D) F, V, V, V
E) V, V, F, V
23 - Leia com atenção e julgue cada assertiva verdadeira
(V) ou falsa (F):
I. Depois de muita mobilização e luta, a assistência
social foi reconhecida como direito do cidadão e
dever do Estado pela Constituição Brasileira. ( )
II. No final de 2004, foi aprovada a Política Nacional de
Assistência Social - PNAS, construída coletivamente
com o objetivo de implementar o Sistema Único de
Assistência Social , o SUAS. ( )
III. O Sistema Único de Assistência Social faz a gestão da
política nacional, estadual e municipal de assistência
social. ( )
IV. O Sistema Único de Assistência Social articula três
estruturas: a Proteção Social Básica, a Proteção Social
Ampliada e a Proteção Social Especial. ( )
A ordem correta é:
A) V, V, V, V
B) F, V, V, V
C) V, F, V, V
D) V, V, F, V
E) V, V, V, F

24 - Trata-se da ampla mudança do atendimento público
em Saúde Mental, que garante o acesso da população aos
serviços e o respeito a seus direitos e liberdade; é
amparada pela lei 10.216/2001, conquista de uma luta
social que durou 12 anos; significa a mudança do modelo
de tratamento: no lugar do isolamento, o convívio com a
família e a comunidade.
O texto versa sobre:
A) CAPS
B) SUAS
C) SUS
D) A Reforma Psiquiátrica
E) A Crise da Saúde Mental
25 - Leia com atenção e em seguida julgue cada assertiva
verdadeira (V) ou falsa (F):
I. O Centro de Referência de Assistência Social,
CRAS, trabalha com a proteção social especial.
II. A proteção social, que começa com a família, ocorre
por meio do PAIF - Programa de Atenção Integral à
Família.
III. O Centro de Referência de Assistência Social é a
porta de entrada para o cidadão acessar seus direitos
socioassistenciais, e seu foco de atuação é a
prevenção de desigualdades sociais e a promoção da
vida dentro do território em que está sediado.
A ordem correta é:
A) V, V, V
B) F, V, V
C) F, V, F
D) V, F, V
E) V, V, F
26 - Leia com atenção e em seguida julgue cada assertiva
verdadeira (V) ou falsa (F):
I. Cabe ao CREAS desenvolver e articular ações para a
Proteção Social Básica, ou seja, prevenção de
situações de risco pessoal e social, por meio do
desenvolvimento de potencialidades e acesso a
direitos e pelo fortalecimento de vínculos familiares
e comunitários. ( )
II. É obrigação do CRAS ofertar de forma exclusiva o
Programa de Atenção Integral à Família no território
de sua atuação. ( )
III. O PAIF trata-se do principal serviço de Proteção
Social Básica e aposta na família como espaço inicial
e privilegiado de desenvolvimento das pessoas. ( )
A ordem correta é:
A) F, F, V
B) F, V, F
C) V, F, V
D) V, V, F
E) F, V, V

27 - Leia com atenção e em seguida julgue cada assertiva
verdadeira (V) ou falsa (F):
I. O Brasil tem conquistado novos espaços em substituição
ao aparato manicomial: alicerçando a atenção em práticas
que visam não só desmistificar a loucura, resgatando a
complexidade do fenômeno, mas também denunciando
concepções naturalistas que têm, historicamente,
"justificado" o asilamento, a medicalização e a sua
patologização. ( )
II. No Brasil, na década de 1960, teve início uma série de
discussões que têm levado a uma gradativa transformação
no modelo de assistência empregada no tratamento de
pacientes com transtornos psiquiátricos. ( )
III. A reforma psiquiátrica visa, com o envolvimento de
diversos atores sociais, a ratificar modelo hospitalar,
segregador, excludente e tutelar que, por muito tempo,
teve, e ainda tem, a primazia nos cuidados no campo dos
transtornos mentais. ( )
A ordem correta é:
A) V, F, F
B) F, F, V
C) F, V, F
D) V, F, V
E) V, V, F
28 - Leia atentamente e julgue cada assertiva verdadeira
(V) ou falsa (F):
I. Os psicólogos compõem uma categoria profissional
historicamente desvinculada ao campo da reforma
psiquiátrica. ( )
II. Os psicólogos têm sido convocados a atuar nesse
processo de luta antimanicomial como atores sociais
importantes. ( )
III. Desinstitucionalizar, no sentido mais radical do termo,
é tentar desmontar a estrutura institucional para que se
possa focar não a perspectiva de cura da doença na
readaptação dos indivíduos, na normalização dos
sujeitos, mas na existência de sofrimento humano
como objeto real de uma intervenção. ( )
A ordem correta é:
A) V, V, V
B) F, V, V
C) F, V, F
D) V, F, V
E) V, V, F

PARTE II – PORTUGUÊS
As questões de 29 a 31 referem-se ao texto seguinte:
Se essa ainda é a situação de Portugal e era, até
bem pouco, a do Brasil, havemos de convir em que no
Brasil-colônia, essencialmente rural, com a ojeriza que lhe
notaram os nossos historiadores pela vida das cidades –
simples pontos de comércio ou de festividades religiosas –,
estas não podiam exercer maior influência sobre a
evolução da língua falada, que, sem nenhum controle
normativo, por séculos “voou com as suas próprias asas”.
(Celso Cunha, in A Língua Portuguesa e a Realidade
Brasileira)
29 - Das afirmações seguintes:
I – De acordo com o texto, os historiadores tinham ojeriza
pelo Brasil-colônia.
II – Para o autor, no Brasil-colônia, havia a prevalência da
vida do campo sobre a das cidades.
III – Segundo o autor, a evolução da língua falada
independe da condição de Brasil-colônia.
A) Estão corretos os itens I e II.
B) Estão corretos os itens II e III.
C) Apenas o item II está correto.
D) Apenas o item III está correto.
E) Todos estão incorretos.
30 - O vocábulo “ojeriza”, no texto, tem o seguinte
significado:
A) pavor
B) surpresa
C) dificuldade
D) angústia
E) antipatia
31 - Todas as afirmações seguintes estão incorretas com
relação ao que se pode inferir do texto, exceto:
A) A língua falada “voou com as suas próprias asas”
porque não se seguiam normas linguísticas.
B) Os historiadores consideram o campo mais
importante que as cidades.
C) Para o autor, as festas religiosas têm importância
para a evolução da língua falada.
D) A língua falada “voou com as suas próprias asas”
porque o Brasil se distanciava linguisticamente de
Portugal.
E) A população do Brasil-colônia preferia a vida em
Portugal, mas procurava adaptar-se à situação.
32 - Aponte a alternativa em que todos os vocábulos estão
grafados de forma correta:
A) beneficiente – misto – cafajeste
B) empecilho – disenteria – litígio
C) cabeleireiro – mortadela – enchotar
D) prazerosamente – enxarcado - fertilizar
E) subterfúgios – derrepente – sugestão
33 - Identifique o item que apresenta um vocábulo que
deve ser acentuado graficamente:
A) pudico – transfuga
B) avaro – aziago
C) ciclope – condor
D) enigma – gratuito
E) ibero – ureter

34 - O vocábulo “INAPTO” é formado pelos seguintes
elementos mórficos:
A) prefixo – radical – desinência verbal
B) radical – desinência nominal
C) radical – vogal temática
D) prefixo – radical – desinência nominal
E) prefixo – radical – sufixo

39 - A concordância nominal está correta em todas as
frases, exceto em:
A) Virtude é necessária.
B) Escolheste má hora e lugar.
C) A bebida alcoólica é proibida.
D) Bastantes pessoas compareceram à reunião.
E) A porta estava meio aberta.

35 - Das frases a seguir, identifique a que apresenta o
verbo destacado no pretérito imperfeito do modo
subjuntivo:
A) Ficaria feliz se ele fosse a minha casa.
B) Farei o trabalho se tiver tempo.
C) É justo que eles fiquem.
D) Ele falava muito durante as aulas.
E) Quando você resolveu o problema, eu já o tinha
resolvido.

40 - Identifique a figura de linguagem que ocorre na frase
“Quando o tempo está seco, os sapatos ficam tão contentes
que se põem a cantar”:
A) prosopopeia
B) anáfora
C) paronomásia
D) anacoluto
E) pleonasmo

36 - As formas verbais destacadas na frase “O Tejo é mais
belo que o rio que corre pela minha aldeia”, classificam-se,
respectivamente, quanto a predicação em:
A) Verbo de ligação e verbo transitivo direto.
B) Verbo intransitivo e verbo de ligação.
C) Verbo de ligação e verbo transitivo indireto.
D) Verbo intransitivo e verbo transitivo direto.
E) Verbo de ligação e verbo intransitivo.
37 - Identifique o item cujo emprego do acento indicador
de crase está incorreto:
A) Fizeram alusão à mesma pessoa.
B) O prêmio foi entregue à primeira colocada.
C) Pedro chegou à escola antes de mim.
D) Assistimos à uma partida de tênis.
E) Costumo ir à feira aos domingos.
A questão 38 refere-se a tira seguinte:

38 - Das afirmações seguintes:
I – A oração “de invadir o castelo” está preposicionada e
completa um substantivo.
II – No primeiro quadrinho, “da alergia” completa o
substantivo “causa”, que tem sentido transitivo assim
como o verbo “causar”.
III – A palavra “alergia” no primeiro quadrinho, pertence,
no contexto, a classe gramatical “adjetivo”.
A) Estão corretos apenas os itens II e III.
B) Estão corretos apenas os itens I e II.
C) Estão corretos apenas os itens I e III.
D) Todos estão corretos.
E) Apenas o item I está correto.

