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CARGO:
PSICÓLOGO EDUCACIONAL
INSTRUÇÕES

CONCURSO PÚBLICO

Você receberá do fiscal: um CADERNO DE QUESTÕES e um CARTÃO DE RESPOSTAS
personalizado.
O caderno de questões está numerado sequencialmente e contém40(quarenta) questões.
ATENÇÃO!
Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
Verifique se os seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS estão corretos.
Leia atentamente cada questão e assinale, no CARTÃO DE RESPOSTAS, a alternativa que mais
adequadamente a responde.
O candidato deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das
provas.
Após concluir a prova, o candidato deverá entregar o caderno de provas e o CARTÃO DE RESPOSTAS
devidamente assinado.
Observe as seguintes recomendações relativas ao CARTÃO DE RESPOSTAS:
O CARTÃO DE RESPOSTAS não deve ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer
registro fora dos locais destinados às respostas.
A maneira correta de assinalar a alternativa no CARTÃO DE RESPOSTAS é cobrir fortemente, com
caneta esferográfica preta ou azul, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:
A

B

C

D

E

A leitora óptica NÃO registrará questões sem marcação, marcação pouco nítida ou com mais de
uma alternativa assinalada.
Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do responsável pelo local de provas.
Você dispõe de três horas para fazer esta prova e marcar o CARTÃO DE RESPOSTAS.
Nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida uma hora do seu início.
Não será permitida a utilização de aparelho celular, qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina
calculadora.
Os dois últimos candidatos da mesma sala só poderão ser liberados juntos.
A Folha Resposta abaixo não tem caráter legal, objetiva apenas a conferência do Gabarito do Candidato.

.........................................................................................................................................................
FOLHA RESPOSTA PARA CONFERÊNCIA DO CANDIDATO
___________________________________________
Assinatura do Candidato
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia, atentamente, o poema abaixo e responda:
CONTO DE FADAS
1-Eu trago-te nas mãos o esquecimento
2-Das horas más que tens vivido, Amor!
3-E para as tuas chagas o unguento
4-Com que sarei a minha própria dor.
5-Os meus gestos são ondas de Sorrento...
6-Trago no nome as letras de uma flor...
7-Foi dos meus olhos garços que um pintor
8-Tirou a luz para pintar o vento...
9-Dou-te o que tenho: o astro que dormita,
10-O manto dos crepúsculos da tarde,
11-O sol que é d'oiro, a onda que palpita.
12-Dou-te comigo o mundo que Deus fez!
13 - Eu sou Aquela de quem tens saudade,
14-A Princesa do conto: “Era uma vez...”
Florbela Espanca, em "Charneca em Flor"
Fonte: www.cronicasflorbelaespanca.com.br

1. A palavra garços presente na linha 7, significa:
A.
B.
C.
D.
E.

Esverdeado.
Baixo.
Sutil.
Expressivo.
Escuro.

2. As palavras que presentes nas linhas 2 e 4 assumem
a função sintática de:
A.
B.
C.
D.
E.

Conjunções integrantes.
Pronomes relativos.
Conjunções explicativas.
Pronomes demonstrativos.
Conjunções concessivas.

3. Na frase “Os meus gestos são ondas de Sorrento” há
qual figura de linguagem?
A.
B.
C.
D.
E.

Hipálage.
Eufemismo.
Gradação.
Metáfora.
Sinestesia.

Analise os textos a seguir:
Texto 01:

Fonte: www.chargesmafalda.com.br

Texto 02:
01-Não me prendo a nada que me defina. Sou companhia, mas posso
ser solidão. Tranquilidade e inconstância, pedra e coração. Sou
abraços, sorrisos, ânimo, bom humor, 03-sarcasmo, preguiça e sono.
Música alta e silêncio. Serei o que você quiser, mas só quando eu
quiser. Não me limito, não sou cruel comigo! Serei sempre apego pelo
que 05-vale a pena e desapego pelo que não quer valer… Suponho que
me entender não é uma questão de inteligência e sim de sentir, de
entrar em contato. Ou toca, ou não toca.
Crônica de Clarice Lispector

4. As vírgulas presentes no primeiro quadrinho do texto
01 e na linha 02 do texto 02, justificam-se por:
A. Isolar o vocativo em frases.
B. Separar elementos de enumeração.
C. Evidenciar orações subordinadas adjetivas
explicativas.
D. Isolar conjunções adversativas.
E. Destacar orações adverbiais deslocados.
5. Leia atentamente o fragmento abaixo e analise os
termos em destaque:
Qualquer que tivesse sido seu trabalho anterior, ele o
abandonara, mudara de profissão e passara
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pesadamente a ensinar no curso primário: era tudo o
que sabíamos dele, o professor, gordo e silencioso, de
ombros contraídos.
Existe, entre os termos, uma relação
A.
B.
C.
D.
E.

Anafórica.
Topicalização.
Catafórica.
Enumeração.
Alternância.

6. Julgue os itens a seguir:
(
(
(
(
(

)Estou disposto a vencer, embora esteja cansado
dessa luta diária.
Oração subordinada adverbial concessiva
) Você fará uma boa prova, desde de que se
esforce.
Oração subordinada adverbial conformativa
) Todos trabalham para que possam vencer.
Oração subordinada adjetiva reduzida
) Gritei tanto, que fiquei sem voz.
Oração subordinada substantiva completiva
nominal
) Não venderemos o carro, nem a casa.
Oração coordenada sindética aditiva

A sequência CORRETA é:
A.
B.
C.
D.
E.

F,F,F,V,F
V,F,F,V,F
V,V,F,V,V
V,V,F,F,F
V,F,F,F,V

Texto 02:
Se você gritasse,
se você gemesse,
se você tocasse
a valsa vienense,
se você dormisse,
se você cansasse,
se você morresse...
Mas você não morre,
você é duro, José!
( Fragmento do poema José, de Carlos Drumond de Andrade)

Fonte:
ww.letrascarlosdrumond.com.br

7. A partícula SE nos textos 01 e 02 tem função de:
A.
B.
C.
D.
E.

Índice de indeterminação do sujeito.
Partícula expletiva ou de realce.
Parte integrante do verbo.
Conjunção subordinativa integrante.
Conjunção subordinativa condicional.

8. Aponte a opção INCORRETA quanto ao uso da
regência:
A.
B.
C.
D.
E.

O médico assistiu o paciente.
Visaram os documentos.
Quero muito aos meus filhos.
Aspirou ao ar puro das montanhas.
Tenho profunda admiração por você.

9. Marque a opção em que o uso da crase é facultativo:

Considere os seguintes textos:
Texto 01:

A.
B.
C.
D.
E.

Fomos dirigindo até à avenida principal.
Fui à feira de produtos naturais em Várzea.
A fila crescia à proporção que o tempo passava.
Vejo-te à tarde.
Gosto de roupas à moda de Paris.

10. Considere o fragmento a seguir:
“Quatro séculos atrás, o astrônomo dinamarquês Tycho
Brahe desafiou colegas ao relatar o surgimento daquilo
que se achava ser uma nova estrela no céu, em 1572, que
sumiu após brilhar por um ano. (...) Na época, o
fenômeno ajudou Brahe...”
O trecho em destaque, evidencia um processo de
referenciação nominal classificado como:

Fonte:www.chargesengraçadas.com.br

A.
B.
C.
D.
E.

Ativação.
Encapsulamento.
Modalização.
Focalização.
Reiteração.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA
11. Permite a interligação física e lógica entre
processador, memória RAM, placa de vídeo, HD
(SSD também), drives ópticos e etc. Ele(a) tem tanto
controladores que são responsáveis pela comunicação
de diversos dispositivos quanto slot’s onde encaixar
fisicamente cada dispositivo.
O conceito está relacionado a(o):
A.
B.
C.
D.
E.

Drive Óptico.
Placa-mãe.
Processador.
Placa de Vídeo.
Memória RAM

12. As Bibliotecas foram criadas para facilitar o
gerenciamento de arquivos e pastas. São um local
virtual que agregam conteúdo de múltiplos locais em
um só e estão divididas incialmente em categorias:
Assinale a alternativa INCORRETA:
A.
B.
C.
D.
E.

O navegador a que se refere o texto é:
Safari.
Internet Explorer.
Microsoft Edge.
Mozilla Firefox.
Android browser.

14. É um Programa que se aloca como um arquivo no
computador da vítima. Ele tem o intuito de roubar
informações como passwords, logins e quaisquer
dados, sigilosos, ou não, mantidos no micro da
vítima.
O Programa é:
A.
B.
C.
D.
E.

O armazenamento cloud pode ser feito em,
EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Worn.
Hoaxe.
Trojan Horse.
Epywares.
Keyloggers e hajackers.

15. O armazenamento em Nuvem ou Cloud Storage é um
modelo de armazenamento de arquivos online que

Nuvens públicas.
Nuvens comunitárias.
Nuvens híbridas.
Nuvens Simples.
Nuvens privadas.
CONHECIMENTOS GERAIS

16. IDH significa Índice de Desenvolvimento Humano,
uma medida importante concebida pela ONU
(Organização das Nações Unidas) para avaliar a
qualidade de vida e o desenvolvimento econômico de
uma população. Para ajudar a classificar os países
como desenvolvidos (desenvolvimento humano muito
alto), em desenvolvimento (desenvolvimento humano
médio e alto) e subdesenvolvidos (desenvolvimento
humano baixo).

Documentos.
Imagens.
Músicas.
Vídeos.
Filtros.

13. É o navegador presente nos CELULARES e
TABLETS que levam o sistema operacional. Como
existem muitos aparelhos com este SO, sua
participação é bastante significativa no mercado.

A.
B.
C.
D.
E.

permite que você mantenha seus dados sincronizados
com todos os seus dispositivos, tais como tablets,
smartphones, notebooks e Desktops.

Segundo as Categorias do índice de IDH, o
Município de Várzea está na seguinte classificação:
Assinale a alternativa CORRETA:
A.
B.
C.
D.
E.

Muito Alto – de 0,800 a 1000.
Alto – de 0,700 a 0,799.
Médio – de 0,600 a 0,699.
Baixo – de 0,500 a 0,599.
Muito Baixo – de 0,000 a 0,499.

17. A Lei Orgânica do Município de Várzea Constitui
um conjunto de normas elaboradas e votadas pelo
Poder Legislativo Municipal, com base no art. 29 da
Constituição Federal e art. 10 da Constituição
Estadual. A Lei Orgânica do Município de Várzea é
composta da seguinte estrutura:
(Fonte: Fragmentos da História de Várzea – José Joácio da
Nóbrega)

Assinale a alternativa CORRETA:
A. Organização Municipal, Organização dos Poderes,
Organização Administrativa, Ordem econômica e
Social.
B. Organização, Municipal e Estadual, Organização dos
Poderes, Organização Administrativa, Ordem
econômica e Social.
C. Organização Municipal Estadual e Federal,
Organização
dos
Poderes,
Organização
Administrativa, Ordem econômica e Social.
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D. Organização dos Poderes Estadual e Municipal,
Organização Administrativa, Ordem econômica e
Social.
E. Organização Federal, Organização dos Poderes,
Ordem econômica e Social.
18. O nome de Várzea originou-se em virtude da visita
ao Povoado de Presidente Pessoa no dia 08 de
setembro de 1926, pelo o então Governador da
Paraíba Dr. João Suassuna, juntamente com o
Prefeito de Santa Luzia e autoridades do distrito e a
comunidade presente. Nesse evento político a
população conclamou a mudar o nome do distrito,
passando na época, a chamar de Povoado de Várzea,
que significa:
(Fonte: Fragmentos da História de Várzea – José Joácio da
Nóbrega)

Assinale a alternativa CORRETA:
A. Terra vasta, plana e boa para o desenvolvimento da
indústria.
B. Terra vasta, plana e fértil para a pecuária e de beleza
encantadora.
C. Terra vasta, plana e fértil para a agricultura e de
beleza encantadora.
D. Terra boa para o comércio e de beleza encantadora.
E. Terra plana e boa para o minério e de beleza
encantadora.
19. Dois filmes brasileiros premiados em Cannes, de
Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, que
participou da competição, e (de Eurídice Gusmão),
de Karim Aïnouz, da mostra Un Certain Regard -,
estão entre os 12 inscritos, dez ficções e dois
documentários, para concorrer à indicação, pelo
Brasil, de seu candidato para o Oscar 2020 de melhor
filme internacional, nova designação para o prêmio
de melhor produção em língua estrangeira. (G1-PE -

B.
C.
D.
E.

Vegetações – Tundra.
Taiga - Floresta de Coníferas ou Floresta Boreal.
Floresta Temperada.
Vegetações Desérticas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), analise os itens
abaixo:
I. O Sistema Único de Saúde (SUS) é um sistema
de saúde pública que abrange atendimento por
meio da Atenção Primária, gratuito para toda a
população do país.
II. Com o SUS, a atenção integral à saúde, e não
somente aos cuidados assistenciais, passou a ser
um direito de todos os brasileiros, desde a
gestação e por toda a vida, com foco na saúde
com qualidade de vida, visando a prevenção e a
promoção da saúde.
III. A gestão das ações e dos serviços de saúde deve
ser solidária e participativa entre os três entes da
Federação: a União, os Estados e os municípios.
IV. A rede que compõe o SUS é ampla e abrange
tanto ações quanto os serviços de saúde. Engloba
a atenção primária, média e alta complexidades,
os serviços urgência e emergência, a atenção
hospitalar, as ações e serviços das vigilâncias
epidemiológica, sanitária e ambiental e
assistência farmacêutica.
Estão CORRETAS as alternativas:
A.
B.
C.
D.
E.

Apenas II, III e IV.
Apenas I, II e IV.
Apenas I, III e IV.
Apenas III e IV.
I, II, III, IV.

06/07/2019)

Os dois Filmes são:
A.
B.
C.
D.
E.

Los Silêncio e Bacurau.
A Vida Invisível e Bacurau.
A Voz do Silêncio e Bacurau.
Chorar de Rir e Bacurau.
A Última Abolição e Bacurau.

20. Possuem por característica principal plantas que são
fortemente adaptadas à falta de água e nutrientes e
que possuem curtos períodos de vida. Essas
características se dão por conta do solo árido e do
clima seco das regiões onde se desenvolvem.
O Conceito acima refere-se à:
A. Vegetações - Estepes ou Pradarias.

22.É um Conjunto de atividades que proporcionam
conhecimento, detecção, análise e monitoramento
de doenças decorrentes, inclusive, de fatores
ambientais, com a finalidade de controlar e prevenir
problemas na saúde humana.
O conceito refere-se à:
A.
B.
C.
D.
E.

Vigilância Sanitária.
Saúde suplementar.
Regulação.
Vigilância em Saúde.
Atenção à saúde.

23. De acordo com o art. 13 da Lei 8080/90, a articulação
das políticas e programas, a cargo das comissões
intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes
atividades:
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Alimentação e nutrição.
Saneamento e meio ambiente.
Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia.
Recursos materiais.
Ciência e tecnologia.
Saúde do trabalhador.

Estão CORRETAS as alternativas:
A.
B.
C.
D.
E.

Apenas I, II, III e IV.
Apenas I, II, III, V e VI.
Apenas I, III, IV e V.
Apenas IV, V e VI
I, II, III, IV, V e VI.

24. Segundo a Lei 8.142/90, os Municípios poderão
estabelecer consórcio para execução de ações e
serviços de saúde, remanejando, entre si, parcelas de
recursos previstos no inciso IV do art. 2° desta lei.
Para receberem os recursos, de que trata o art. 3° da
referida lei, os Municípios, os Estados e o Distrito
Federal deverão contar com: EXCETO:
A. Fundo de Saúde e Plano de saúde
B. Conselho de Saúde, com composição distinta.
C. Relatórios de gestão que permitam o controle de que
trata o § 4° do art. 33 da Lei n° 8.080, de 19 de
setembro de 1990;
D. Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo
orçamento.
E. Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos
e Salários (PCCS).
25. Com base art. 19-M/19-N, da Lei 8080/90, que trata
da assistência terapêutica, são produtos de interesse
para a saúde, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Órteses.
Próteses.
Bolsas coletoras.
Equipamentos odontológicos.
Equipamentos médicos.

26. De acordo com a Portaria nº 2.488, de 21 de outubro
de 2011, Compete às Secretarias Municipais de
Saúde e ao Distrito Federal, entre outras, EXCETO:
A. Definir e rever periodicamente, de forma pactuada,
na Comissão Intergestores Tripartite, as diretrizes da
Política Nacional de Atenção Básica.
B. Inserir a estratégia de Saúde da Família em sua rede
de serviços como estratégia prioritária de organização
da atenção básica.
C. Prestar apoio institucional às equipes e serviços no
processo de implantação, acompanhamento, e

qualificação da Atenção Básica e de ampliação e
consolidação da estratégia Saúde da Família.
D. Garantir a estrutura física necessária para o
funcionamento das Unidades Básicas de Saúde e para
a execução do conjunto de ações propostas, podendo
contar com apoio técnico e/ou financeiro das
Secretarias de Estado da Saúde e do Ministério da
Saúde.
E. Garantir recursos materiais, equipamentos e insumos
suficientes para o funcionamento das Unidades
Básicas de Saúde e para a execução do conjunto de
ações propostas.
27. O Decreto nº 7.508, de 28 de julho de 2011, que
regulamenta a Lei nº 8.080/90, define que "o acesso
universal, igualitário e ordenado às ações e serviços
de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e se
completa na rede regionalizada e hierarquizada".
Neste sentido, atenção básica deve cumprir algumas
funções para contribuir com o funcionamento das
Redes de Atenção à Saúde, são elas:
I. Ser base: ser a modalidade de atenção e de serviço
de saúde com o mais elevado grau de
descentralização e capilaridade, cuja participação
no cuidado se faz sempre necessária.
II. Ser resolutiva: identificar riscos, necessidades e
demandas de saúde, utilizando e articulando
diferentes tecnologias de cuidado individual e
coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz
de construir vínculos positivos e intervenções
clínica e sanitariamente efetivas, na perspectiva de
ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos
e grupos sociais;
III. Coordenar o cuidado: elaborar, acompanhar e
gerir projetos terapêuticos singulares, bem como
acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre
os pontos de atenção das RAS.
IV. Ordenar as redes: reconhecer as necessidades de
saúde da população sob sua responsabilidade,
organizando as necessidades desta população em
relação aos outros pontos de atenção à saúde,
contribuindo para que a programação dos serviços
de saúde parta das necessidades de saúde dos
usuários.
Estão CORRETAS as alternativas:
A.
B.
C.
D.
E.

Apenas III e IV.
Apenas I, II e VI.
Apenas I, II e III.
Apenas I e IV.
I, II, III, e IV.

28. Segundo a Teoria Piagentina, de que resulta o
desenvolvimento humano?
Assinale a alternativa CORRETA:
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A.
B.
C.
D.

Das influências e controle sofridos pelo indivíduo.
Da contínua interação entre indivíduo e meio.
Da imitação de certos modelos sociais.
Da superação de conflitos entre os impulsos e a
realidade social.
E. Da maturação do potencial de que o indivíduo dispõe.

29. A Terapia Comportamental (TC) preocupa-se
inicialmente em realizar uma avaliação detalhada dos
problemas do paciente: quais os sintomas, as
condições que determinam seu aparecimento, seus
antecedentes e suas consequências, bem como
eventuais desencadeantes. São avaliadas ainda as
situações nas quais se manifestam os fatores que
auxiliam a mantê-los (atitudes reforçadoras do
ambiente familiar), as cognições (pensamentos
automáticos) que os acompanham, os mecanismos
desenvolvidos pelo paciente para diminuir a
ansiedade (ex. evitação, realização de rituais). A TC
exige do paciente uma alta motivação para aderir ao
tratamento, expor-se a situações provocadoras de
ansiedade e uma boa aliança para levar adiante
tarefas estabelecidas em comum acordo com o
terapeuta.
Qual das contraindicações da Teoria Comportamental
é falsa:
A. Depressão severa.
B. Dependência de drogas (alcoolismo, nicotina e outras
drogas).
C. Em pacientes que não toleram o aumento dos níveis
de ansiedade.
D. Personalidade esquizoide.
E. Uso concomitante de benzodiazepínicos ou do álcool.
30. Muitos são os distúrbios de aprendizagem. A seguir,
citamos os que mais aparecem na idade escolar,
EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Dislexia.
Disgrafia.
Disortografia.
Hipertrofia.
Discauculia.

31. Para Alencar (2003), os problemas evidenciados
pelos alunos que se destacam por suas habilidades
superiores estão relacionados à frustração e falta de
estímulo diante de programas acadêmicos monótonos
e repetitivos que não favorecem o desenvolvimento e
expressão de seu potencial superior. Considerando as
características dos indivíduos com altas habilidades,
qual problema não corresponde à característica da
superdotação?

CARACTERÍSTICA
SUPERDOTAÇÃO

A.

ERFECCIONISMO:

POSSÍVEL
PROBLEMA
Expectativas pouco
realistas e muitas horas de
trabalho com baixa
produtividade.

B.

HIPERSENSIBILIDADE Hiperatividade e distração
que levam a déficits de
DO SISTEMA NERVOSO:
atenção.

C.

PODER DE
CONCENTRAÇÃO
E COMPORTAMENTO
DIRIGIDO PARA AS METAS:

D.

E.

GRANDE SENSO
DE HUMOR:

AVANÇADAS
ESTRATÉGIAS DE
ANÁLISE E RESOLUÇÃO
DE PROBLEMAS,
PERCEPÇÃO DE
RELAÇÕES COMPLEXAS
ENTRE IDEIAS E FATOS:

Resistência a interrupções
e obstinação.

Repulsa por uma estrutura
rígida de aula, rebeldia e
oposição às pressões
sociais dos adultos,
incompreensão por parte
de pais, educadores e
pares.
Impaciência com os
detalhes, resistência com a
rotina. Originalidade e
criatividade: pensamento
divergente, as percepções
dos pares quanto a esses
aspectos provocam a
discriminação e
sentimentos de
inconformismo.

32. Após uma conversa entre a professora de João (5
anos) com seus pais, ficou acordado que seus pais
deveriam procurar um serviço de ‘saúde mental’ para
uma avaliação, pois João, apresenta em todos os
ambientes
que
convive
comportamentos
marcadamente desafiadores, desobedientes e
disruptivos que não incluem atos delinqüentes ou as
formas extremas de comportamento agressivo ou
dissocial.
Considerando as informações acerca dos sintomas de
João, qual seria seu diagnóstico de acordo com o CID
10?
A.
B.
C.
D.

Transtorno de Conduta socializada.
Transtorno de Conduta não especificado.
Transtorno de Conduta não socializada.
Transtorno de Conduta confinado ao ambiente
familiar.
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E. Transtorno Desafiador de oposição.
33. Dentre os vários tipos de agressões conhecidas, a
mais preocupante hoje, no ambiente escolar, é a
violência sutil, velada, mascarada ou invisível, o
Bullying. Logo, o termo Bullying é utilizado para
qualificar comportamentos agressivos no âmbito
escolar, praticados tanto por meninos, quanto por
meninas.
Neste diapasão, assinale a alternativa que representa
as diversas formas de Bullying:
A. Verbal, social, sexual, instrumental e psicológica ou
moral.
B. Sexual, virtual, psicológica e moral, verbal, física.
C. Social, física, verbal, psicológica e moral,
institucional.
D. Verbal, física, social, instrumental e institucional.
E. Verbal, física, Psicológica e moral, social e sexual.
34. Antônio é professor, tem 50 anos, é casado e tem 3
filhos. Usou álcool pela primeira vez aos 11 anos,
quando o pai ofereceu uma taça de champanhe no
Natal. Quando entrou na faculdade, após as aulas,
bebia até altas horas. No início, apenas nas sextas
feiras. Depois, quartas e depois, todos os dias. Aos 30
anos, após ser demitido, passou a beber diariamente.
Quando Antônio se casou, ele já bebia bastante e com
o fim do casamento, seu comportamento de beber
piorou bastante.
Hoje em dia só bebo pinga. A minha vida hoje se
restringe ao álcool. Deixei de trabalhar. A “caninha”
não me sai da cabeça. Parece que tenho um “encosto”
que me faz beber, parece que já não sou dono de mim
mesmo. Estou hoje aqui, com vocês, não conheço
ninguém e vocês não me conhecem. Estou há dois dias
sem beber, sem dormir, com o corpo todo tremendo e, às
vezes, parece que tem uns bichos percorrendo o meu
corpo. Por vezes, perco a noção do tempo e de onde
estou. Acho que o álcool está me fazendo falta…
Após a leitura do caso do professor, qual seria o
diagnóstico mais adequado em relação aos problemas
relacionados ao uso de droga por ele apresentados?
A. F10.1 - transtornos mentais e comportamentais
decorrentes do uso de álcool / uso nocivo para saúde.
F10.2 - transtornos mentais e comportamentais
decorrentes do uso de álcool / síndrome de
dependência; F10.3 - transtornos mentais e
comportamentais decorrentes do uso de álcool
/estado de abstinência.
B. F10.0 - transtornos mentais e comportamentais
decorrentes do uso de álcool / intoxicação aguda.

C. F10.1 - transtornos mentais e comportamentais
decorrentes do uso de álcool / uso nocivo para
saúde.F10.4 - transtornos mentais e comportamentais
decorrentes do uso de álcool /estado de abstinência
com delírio;
D. F10.1 - transtornos mentais e comportamentais
decorrentes do uso de álcool / uso nocivo para saúde;
F10.2 - transtornos mentais e comportamentais
decorrentes do uso de álcool / síndrome de
dependência; F10.5 - transtornos mentais e
comportamentais decorrentes do uso de álcool /
transtorno psicótico.
E. F10.2 - transtornos mentais e comportamentais
decorrentes do uso de álcool / síndrome de
dependência; F10.3 - transtornos mentais e
comportamentais decorrentes do uso de álcool
/estado de abstinência.
35. Todos os CAPS são iguais? Não, os Caps são
diferentes; quanto ao tamanho do equipamento,
estrutura física, profissionais e diversidade nas
atividades terapêuticas; e, quanto à especificidade da
demanda, para crianças e adolescentes, usuários de
álcool e outras drogas ou para transtornos psicóticos
e neuróticos graves. Considerando as diferenças
desse serviço, qual é o CAPS que realiza acolhimento
noturno, durante sete dias da semana a população de
referência com transtornos mentais severos e
persistentes?
A.
B.
C.
D.
E.

CAPS i
CAPS I
CAPS ad
CAPS III
CAPS II

36. A Psicologia Escolar vem ampliando seu escopo de
inserção institucional deixando progressivamente de
cobrir apenas o trabalho em escolas para incluir
esferas mais abrangentes de atuação institucional em
contextos diversos. Com a ampliação da pesquisa na
área e a oferta de um corpus de ideias produzidas a
partir de práxis inerentes ao campo, a Psicologia
Escolar tende a se converter em um paradigma
abrangente, capaz de fomentar a compreensão e as
intervenções significativas em cenários sócios
institucionais diversos.
Nesse sentido, classifique como V-(verdadeiros) ou
F-(falsos) alguns desafios e implicações das novas
realidades inclusivas para prática do psicólogo
escolar.
(

) Potencializar a discussão teórica sobre o tema,
que deve traduzir-se em práticas pedagógicas
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(

(

cotidianas alinhadas com as necessidades dos
sujeitos e da escola inclusiva.
) Desenvolver novas metodologias de intervenção
institucional, com professores, coordenadores e
estudantes, metodologias que visem à
permanência e o sucesso acadêmico das pessoas
com deficiências e previnam a discriminação e o
preconceito.
) antever novas oportunidades de atuação, em
termos de orientação profissional inclusiva, ao
estabelecer a ponte entre a escola e a vida dos
sujeitos, após a conclusão do ensino médio.

Assinale a alternativa CORRETA:
A.
B.
C.
D.
E.

V-V-V
F-V-V
V-F-V
V-F-F
V-V-F

37. Freud descreveu a escolha do objeto de amor de
dois modos: anaclítico e narcisista. Pelo modelo
narcisista, Freud afirma em Obras Completas de
Sigmund Freud (Imago, 1974), que os narcisistas:
“Procuram, inequivocamente, a si mesmas como
objeto amoroso e exibem um tipo de escolha objetal
que deve ser denominado narcisista.”

B. Cidadania é o exercício dos direitos sociais, culturais
e econômicos estabelecidos na Constituição de um
país, por parte dos seus respectivos cidadãos.
C. Uma boa cidadania implica que os direitos e deveres
estão interligados, e o respeito e cumprimento de
ambos contribuem para uma sociedade mais
equilibrada e justa.
D. Teoricamente, a aplicação do conceito de cidadania é
imprescindível para que
haja uma melhor
organização social. Exercer a cidadania é ter
consciência de seus direitos e obrigações, garantindo
que estes sejam colocados em prática.
E. Exercer a cidadania é estar em pleno gozo das
disposições constitucionais. Preparar o cidadão para o
exercício da cidadania é um dos objetivos da
educação de um país.
40. A legislação de conteúdo _______________ busca
traduzir, ou reproduzir, a _________________e os
_________________
coletivamente
desejados,
impondo-os mesmo àqueles que não escolheram,
voluntária e autonomamente, agir eticamente. O
servidor público, no exercício de seu cargo ou
função, e ainda fora dele, materializa o próprio poder
do Estado, ou seja: suas ações, mais do que a
qualquer outro indivíduo, devem influenciar
positivamente toda a comunidade.

Neste contexto, qual a exceção ao tipo narcisista de
amor?
A.
B.
C.
D.
E.

O narcisista ama a ele próprio.
O narcisista ama o que ele próprio foi.
O narcisista ama quem lhe cuidou e protegeu.
O narcisista ama o que gostaria de ser.
O narcisista ama alguém que foi uma vez parte dele
mesmo.

38. Quanto aos seus efeitos, classificam-se como drogas
depressoras da atividade mental:
A.
B.
C.
D.
E.

Álcool, anfetaminas, maconha, e LSD.
Maconha, LSD, mescalina, anti-Ch, e opióides.
Anfetaminas, opióides, cocaína e maconha.
Benzodiazepínicos, cocaína, maconha e anfetaminas.
Álcool, barbitúricos, benzodiazepínicos e opióides.

39. Sobre ao conceito de Cidadania, assinale a alternativa
INCORRETA.
A. A cidadania também pode ser definida como a
condição do cidadão, indivíduo que vive de acordo
com um conjunto de estatutos pertencentes a uma
comunidade politicamente e socialmente articulada.

Assinale
a
alternativa
CORRETAMENTE as lacunas:
A.
B.
C.
D.
E.

que

Ético, moral, princípios.
Moral, antiética, protótipos.
Ético, indecência, princípios.
Moral, imoralidade, deveres.
Antiético, moralidade, deveres.
____________________________

preenche

