
 
 

 

                                                                                                                                                                                                              Página | 1  

 

CARGO: PSICÓLOGO 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL MARACAÇUMÉ-MA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C

A 

D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

 PSICÓLOGO 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.maracacume2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CARGO: 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Atualidades Legislação SUS Conhec. Específicos 

  10 05 05 20 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL MARACAÇUMÉ-MA 

TURNO: MANHÃ 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

Nestes tempos "pós-milenares", em que tudo se transforma tão rapidamente, o apetite das pessoas por 1 
verdades e certezas mais permanentes vem atingindo níveis jamais vistos ou mesmo previstos. O acesso fácil aos 2 
computadores e às telecomunicações criou uma aldeia global, onde a troca de informação entre diferentes culturas 3 
e pessoas do mundo é mais fácil e barata do que em qualquer outro período da história humana.  4 

Esse excesso de informação, ao mesmo tempo inspirador e aterrorizador, causa muita confusão e estresse 5 
na cabeça das pessoas.  6 

A tecnologia é muitas vezes percebida como uma espécie de monstro, capaz de curas milagrosas e de 7 
viagens interplanetárias, mas também de produzir armas que poderiam aniquilar a vida na Terra.  8 

Inevitavelmente, surgem teorias de conspirações clandestinas e o governo (em muitos casos, 9 
merecidamente!) perde a sua credibilidade, enquanto uma intolerância generalizada ameaça polarizar ainda mais 10 
a sociedade. O resultado é uma sensação de pânico e abandono avidamente explorada por oportunistas que se 11 
apresentam como a única alternativa em um "mundo louco".  12 

Com isso, observamos a proliferação de seitas da "Nova Era", de várias superstições (gnomos, anjos, fadas 13 
e outras criaturas fantásticas) e de pregadores da "verdade". Observamos também o crescimento do desprezo pela 14 
ciência e pelo que ela tem a dizer sobre o mundo. 15 

A ciência é considerada a antítese da espiritualidade, uma atividade fria e manipuladora, dedicada a tirar 16 
Deus das pessoas. Ou as pessoas de Deus.  17 

Acredito que essa concepção completamente errônea do que é a ciência e de como ela funciona seja a 18 
responsável por sua impopularidade, descontados os fãs, claro. Parte da culpa pertence, sem dúvida, à comunidade 19 
científica; historicamente, poucos cientistas dedicaram parte de seu tempo à divulgação, ao público, de suas ideias 20 
e descobertas. Essa situação está gradualmente se transformando, mas muito ainda precisa ser feito, 21 
especialmente nos meios de comunicação de maior penetração, como a televisão ou o cinema. O que ainda vemos, 22 
na maior parte desses veículos, depende do sensacionalismo barato e de distorções da imagem do cientista ou de 23 
seu trabalho.  24 

Como, então, podemos reconciliar a ciência com o grande público, fazendo com que sua divulgação não 25 
traga, necessariamente, sua distorção? Vários livros de divulgação científica tiveram sucesso por revelar uma 26 
conexão entre ciência e espiritualidade, como "O Tao da Física", de Fritjof Capra. A julgar por esses livros, a 27 
resposta deve revolver em torno de uma reconciliação entre ciência e espiritualidade. Infelizmente, não creio que 28 
o caminho usado por esses autores revele a espiritualidade da ciência de forma correta; não creio que a ciência 29 
esteja simplesmente redescobrindo "verdades" descobertas através da meditação ou de uma conexão mística com 30 
o mundo, como nas religiões orientais.  31 

A espiritualidade da ciência não é encontrada através de comparações entre suas descobertas e as práticas 32 
e ensinamentos de diversas religiões. Ela é encontrada na paixão com que os cientistas devotam toda uma vida na 33 
tentativa de desvendar os mistérios do mundo à sua volta. Ela é encontrada no próprio ato criativo, aquele 34 
momento de autotranscendência que desafia qualquer explicação racional. Ela é encontrada em sua humanidade e 35 
na poesia que revela.  36 

Enquanto a ciência tenta entender o "como", deixando de lado o "porquê", a religião aceita o "porquê" 37 
baseada na fé, pouco se preocupando com o "como". Certas questões são exclusivas da ciência, enquanto outras 38 
pertencem somente à religião.  39 

O fundamental é saber discernir os limites de ambas, suas diferentes missões e o simples fato de elas 40 
serem necessárias para a nossa existência. 41 

 42 
MARCELO GLEISER 43 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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01) Para o autor, a ciência 
 

(A) caracteriza-se por ser uma atividade exercida pelo 
cientista com impessoalidade e impassibilidade. 

(B) distancia-se cada vez mais do homem, já que está se 
perdendo no materialismo científico. 

(C) cria uma situação de desconfiança entre os homens, ao 
revelar conhecimentos sobre as primeiras causas das 
coisas. 

(D) ultrapassa os limites do racional, pois busca o 
desvendamento do desconhecido através "do ato 
criativo." 

 

02) Segundo o autor, a espiritualidade da ciência consiste 
em 

 

(A) ter ela por objetivo a busca do desvendamento de um 
mundo desconhecido, através de ações não só de 
caráter objetivo, mas também subjetivo. 

(B) aplicar, na ciência, conhecimentos do mundo oriental, 
ligados à meditação. 

(C) criar ela o seu próprio universo, de caráter inteiramente 
voltado para a essência das coisas. 

(D) comprovar as verdades de natureza mística, pregadas 
por diferentes religiões. 

 

03) É comprovável no texto a afirmação: 
 

(A) Os diferentes períodos históricos vividos pelo homem 
têm sido marcados por uma constante necessidade de 
integração cultural entre diferentes povos. 

(B) A massificação do conhecimento, proporcionada pelas 
telecomunicações, tem levado o homem a aprofundar o 
seu autoconhecimento. 

(C) O homem do pós-milênio está ávido por uma 
compreensão da realidade metafísica. 

(D) Os governos têm sido intolerantes coma comunidade, 
científica. 

 

04) Há correspondência entre o termo transcrito e o que 
dele se afirma em, 

 

(A) A expressão "de curas milagrosas e de viagens 
interplanetárias" (L.7/8) complementa o sentido da 
palavra "capaz" (L.7). 

(B) A locução verbal "vem atingindo" (L.2) concorda com a 
palavra "tudo" (L.1). 

(C) O vocábulo "onde" (L.3) especifica o termo "acesso 
fácil" (L.2). 

(D) A expressão "teorias de conspirações clandestinas" (L.9) 
completa o sentido do verbo. 

 

05) Há uma relação de causa e efeito em 
 

(A) "A tecnologia é muitas vezes percebida como uma 
espécie de monstro" (L.7). 

(B) "O acesso fácil aos computadores e às 
telecomunicações criou uma aldeia global (L.2/3). 

(C) "A ciência é considerada a antítese da espiritualidade" 
(L.16). 

(D) "O que ainda vemos (...) depende do sensacionalismo 
barato e de distorções da imagem do cientista ou de 
seu trabalho."(L. 22/24). 

06) O sentido original do fragmento transcrito está mudado 

na reestruturação indicada em 

 
(A) "em que tudo se transforma tão rapidamente" (L.1) — 

em que tudo é transformado tão rapidamente. 
(B) "Vários livros de divulgação científica tiveram sucesso" 

(L.26) — Vários livros científicos tiveram sucesso de 
divulgação. 

(C) "A ciência é considerada a antítese da espiritualidade" 
(L.16) — Considera-se a ciência a antítese da 
espiritualidade. 

(D) "Essa situação está gradualmente se transformando" 
(L.21) — Essa situação está sendo gradualmente 
transformada. 

 
07) Sobre os sinais de pontuação usados no texto, é correto 

afirmar: 
 

(A) As vírgulas das linhas 1 e 2 separam uma oração 

coordenada. 

(B) As vírgulas da linha 6 isolam um termo que denota 

causa. 

(C) Os parênteses da linha 17destacam uma retificação. 

(D) A exclamação da linha 12 Intensifica uma crítica. 

 

08) "Nestes tempos 'pós-milenares', em que tudo se 

transforma tão rapidamente, o apetite das pessoas por 

verdades e certezas mais permanentes vem atingindo 

níveis jamais vistos ou mesmo previstos". (L.1/2) 

 
Do período acima, é correto afirmar:  

 

(A) "pós-milenares" e "das pessoas" completam o sentido 

do nome.  

(B) "tão" e "mais" denotam comparação.  

(C) "mesmo" exerce a mesma função de "níveis".  

(D) "Nestes tempos 'pós-milenares'" e "jamais" expressam 

circunstâncias temporais.  

 

09) A alternativa em que o termo transcrito tem função 

adverbial é 

 

(A) "uma aldeia global" (L.3). 

(B) "em um 'mundo louco'" (L.12). 

(C) "de seitas da 'Nova Era' " (L.13). 

(D) "pela ciência" (L.14/15). 
 

10) Há equivalência entre o termo transcrito e a ideia que 

ele denota em 
 

(A) "enquanto" (L.10) — simultaneidade. 

(B) "mas também" (L.8) — explicação. 

(C) "Ou" (L.17) — adição. 

(D) "por" (26) — consequência. 
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11)  A mídia recorrentemente tem falado sobre atentados 

terroristas relacionados ao “Estado Islâmico”. Sobre 

essa organização, julgue os itens a seguir: 

 
 

I. O Estado Islâmico no Iraque e na Síria (Isis) foi criado em 

2013 e cresceu como um braço da organização 

terrorista al-Qaeda no Iraque. No entanto, os dois 

grupos romperam os laços. Após isso, os extremistas 

declararam um califado, mudaram de nome para o 

Estado Islâmico (EI) e anunciaram que iriam impor o 

monopólio de seu domínio pela força.  

II. As atividades do EI se concentram no Iraque e na Síria, 

onde o grupo assumiu um papel dominante e possui 

forte presença. 

III. O Estado Islâmico conta com um vasto grupo de 

extremistas: entre 3 mil e 5 mil milicianos, entretanto, 

por sua tendência nacionalista, não se aceitam 

estrangeiros em suas fileiras, mesmo quando 

convertidos. 

IV. O Estado Islâmico obriga as pessoas que vivem nas 

áreas que controla a se converterem ao islamismo, além 

de viverem de acordo com a interpretação xiita da 

religião e sob a Lei Charia (o código de leis islâmico). 

 

Analisando as alternativas acima, podemos afirmar 

corretamente que: 

 

(A) Somente os itens I e III estão corretos. 

(B) Somente os itens II, III e IV estão corretos.  

(C) Somente os itens I e II estão corretos. 

(D) Somente os itens I, II e III estão corretos. 

 

12)  Em meados de 2015, um país integrante da União 

Europeia, promoveu plebiscito para que os cidadãos de 

seu país se aceitariam ou não as condições dos credores 

do país em troca de ajuda financeira. Que país foi esse e 

qual o resultado do plebiscito? 
 

(A) Inglaterra, vencendo o “sim”. 

(B) Grécia, vencendo o “não”.  

(C) Inglaterra, vencendo o “não”.  

(D) Grécia, vencendo o “sim”. 

 

 

 

 

13) Os últimos anos trouxeram descobertas históricas para 

a Agência Espacial Americana (NASA) e para a 

comunidade científica no que se refere ao campo da 

Astronomia, dentre as quais não podemos destacar: 
 

(A) Descoberta de evidências de água líquida em Marte.  

(B) Descoberta de gelo de água em Plutão.  

(C) Confirmação da existência de Ondas gravitacionais.   

(D) Descoberta de fosseis vegetais em Marte. 
 

14)  O ano de 2015 terminou como sendo o ano mais 

quente já registrado. A informação foi publicada pelo 

World Meteorological Organization (OMM) e os 

resultados não são nada animadores. A temperatura 

média de 2011 a 2015 também é a mais quente dentre 

todas as séries de cinco anos computadas. Assinale a 

alternativa que traz uma das explicações de por que 

houve esse aumento. 

 

(A) Emissões de gases-estufa e El Niño.  

(B) Aumento populacional e desmatamento das Matas. 

(C) Emissões de gases-estufa e La Niña.   

(D) El Niño somente. 

 

15)  Em 10/03/2015, foi publicada a Lei nº 13.104/2015 

prevê o FEMINICÍDIO como qualificadora do crime de 

homicídio, o inclui no rol dos crimes hediondos. Sobre 

essa inovação legislativa, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

(A) Antes da Lei n.° 13.104/2015, não havia nenhuma 

punição especial pelo fato de o homicídio ser praticado 

contra a mulher por razões da condição de sexo 

feminino. Em outras palavras, o feminicídio era punido, 

de forma genérica, como sendo homicídio.  

(B) A lei protege a mulher enquanto gênero, por isso, não 

possibilita que uma mulher seja a agente cometedora 

do crime de feminicídio.  

(C) A nova Lei trata sobre FEMINICÍDIO, ou seja, pune mais 

gravemente aquele que mata mulher por “razões da 

condição de sexo feminino” (por razões de gênero). Não 

basta a vítima ser mulher, tem que sofrer o crime por 

estar na condição aqui descrita. 

(D) A lei não revoga o disposto na Lei Maria da Penha. 

  ATUALIDADES                                                                                 QUESTÕES DE 11 A 15 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                              Página | 7  

 

CARGO: PSICÓLOGO 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL MARACAÇUMÉ-MA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 

 

16) As diretrizes da Política Nacional de Promoção à Saúde 

apontam a necessidade de realização de ações em 

quatro diferentes frentes para a área prioritária da 

prática corporal/atividade física. Dentre elas, é incorreto 

afirmar: 

 

(A) Ações na rede básica de saúde e na comunidade. 

(B) Ações de aconselhamento e divulgação. 

(C) Ações de intersetorialidade e mobilização de parceiros. 

(D) Ações de caráter primário e secundário de saúde. 

 

17) No âmbito do Planeja SUS considera-se Plano de Saúde 

o instrumento que, a partir de uma análise situacional, 

apresenta as intenções e resultados a serem buscados 

no período de: 

 

(A) Dois anos, expressos em objetivos, diretrizes e metas. 

(B) Quatro anos, expressos em objetivos, diretrizes e 

metas. 

(C) Dois anos, expressos em unicidade, consolidação e 

ascendência. 

(D) Quatro anos, expressos em unicidade, consolidação e 

ascendência. 

 

18) Analise as afirmativas sobre os tipos de planejamento 

no SUS, e assinale a que indique características do 

Planejamento Normativo: 

 

(A) Centrado na lógica da formulação. 

(B) Planos, programas e projetos expressam a possibilidade. 

(C) Destaca a importância da política e da importância da 

intervenção dos diferentes atores sociais. 

(D) Não há monopólio na elaboração do planejamento, mas 

a coexistência de vários planos. 

 

19) Dentro do Programa Municipal de Acesso a Qualidade 

no Atendimento em Saúde (PMAQ), na análise do 

contexto institucional, podem ser identificados fatores 

positivos e negativos que compõem a Matriz FOFA, 

sendo eles: 

 

(A) Forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. 

(B) Forças, frequência, alertas e organização. 

(C) Fraquezas, fixadores, ameaças e organogramas. 

(D) Faixa etária, frouxidão, alertas, operações. 

 

 

 
 

 

20) Responda verdadeiro (V) ou falso (F) sobre as equipes 

de Consultório de Rua (eCR) e assinale a alternativa 

correta: 

 

( ) O Consultório na Rua foi instituído pela Política 

Nacional de Atenção Básica, em 2011, e visa a ampliar o 

acesso da população de rua aos serviços de saúde, 

ofertando, de maneira mais oportuna, atenção integral 

à saúde para esse grupo populacional, o qual se 

encontra em condições de vulnerabilidade e com os 

vínculos familiares interrompidos ou fragilizados.  

( ) Ressalta-se que a responsabilidade pela atenção à 

saúde da população de rua é de todo e qualquer 

profissional do Sistema Único de Saúde, mesmo que ele 

não seja componente de uma equipe de Consultório na 

Rua (eCR).  

( ) Em municípios ou áreas em que não haja eCR, a 

atenção deverá ser prestada pelos Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) do território onde essas pessoas 

estão concentradas. 

 

(A) V – F – V. 

(B) V – V – F. 

(C) F – V – F. 

(D) F – F – V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   LEGISLAÇÃO DO SUS                                                          QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Analise as alternativas sobre a Personalidade e assinale 
a alternativa incorreta: 

 
(A) Por meio da Personalidade os indivíduos constituem 

uma maneira particular de funcionamento, exercendo 
papel de sujeito no processo de construção da 
sociedade que o cerca.  

(B) A personalidade é considerada uma síntese de 
processos biológicos e psicológicos que em interação 
com o meio transforma o indivíduo de maneira criadora 
e autocriadora por meio da consciência.  

(C) A personalidade realiza-se segundo as condições 
concretas de sua vida aliadas às suas possibilidades para 
uma atividade inconsciente.  

(D) O desenvolvimento máximo de cada personalidade 
pode ser analisado pelo reconhecimento da mediação 
nele exercida pelas relações sociais existentes, 
implicando necessariamente em uma transformação 
radical das relações sociais determinadas pela 
alienação. 

 
22) Em toda sociedade existem configurações de respostas 

que se encontram ligadas a certos grupos socialmente 
delimitados no seio dessa sociedade, tais configurações 
constituem outros estatutos da personalidade, as quais 
podem ser denominadas de: 

 
(A) Personalidades estatutárias. 
(B) Personalidades integradas. 
(C) Personalidades expressivas. 
(D) Personalidades existenciais. 
 
23) De um sentimento de autocontrole sem perda de 

autoestima resulta um sentimento constante de boa 
vontade e orgulho; de um sentimento de perda do 
autocontrole e de supercontrole exterior resulta uma 
propensão duradoura para: 

 
(A) O medo e a discórdia. 
(B) A dúvida e a vergonha. 
(C) O fracasso e a tristeza. 
(D) O desespero e a desesperança. 
 
24) “O propósito e a iniciativa também podem ser 

direcionados positivamente para a formação da 
___________, quando o senso de obrigação e 
desempenho se encontram ligados à ansiedade para 
aprender.” Completa corretamente a lacuna do texto a 
alternativa: 

 
(A) Diversidade. 
(B) Somatização. 
(C) Responsabilidade. 
(D) Personificação. 
 

 
 
 
 

25) Com relação às representações sociais e a linguagem, 
analise as afirmativas e assinale a alternativa correta: 

 
I. As representações podem estar baseadas em fatos 

científicos, não observáveis diretamente, como em 
crenças, em sugestões publicitárias, todas dependentes 
dos grupos sociais com os quais a pessoa convive. Como 
já vimos, a linguagem existe como produto social, e é 
através das relações com os outros que elaboramos 
nossas representações do que é o mundo.  

II. Quando uma criança, que está começando a usar a 
linguagem, brinca com uma bola, esta só se constituirá 
em uma representação quando outras pessoas se 
referirem a ela como "bola", "bola você joga, que chuta, 
que quebra a janela, que rola, que pula". Notem que a 
representação implica na ação, na experiência com um 
objeto ou situação e nos significados atribuídos a ela 
pelas pessoas com que nos relacionamos, ou seja, a 
representação é o sentido pessoal que atribuímos aos 
significados elaborados socialmente. 

 
(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) Apenas a afirmativa II está correta. 
(C) As afirmativas I e II estão corretas. 
(D) As afirmativas I e II estão incorretas. 
 
26) O universo consensual seria aquele que se constitui 

principalmente na conversação informal, na vida 
cotidiana, enquanto o universo reificado se cristaliza no 
espaço científico, com seus cânones de linguagem e sua 
hierarquia interna. São características do universo 
consensual, exceto: 

 
(A) Representações sociais: senso comum, consciência 

coletiva. 
(B) Ciência: retrata a realidade independente da nossa 

consciência. 
(C) Sociedade: sistema de papéis e classes diferentes. 
(D) Unidade de grupos por prescrições globais, não por 

entendimentos recíprocos. 
 
27) “A ________ é um corpus organizado de 

conhecimentos e uma das atividades psíquicas graças às 
quais os homens tornam a realidade física e social 
inteligível, se inserem num grupo ou numa relação 
cotidiana de trocas, liberam o poder da sua 
imaginação.” Completa corretamente a lacuna do texto 
a alternativa: 

 
(A) Centralidade social. 
(B) Veemência a margem social. 
(C) Representação social. 
(D) Função simbólica social. 
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28) A abordagem comportamentalista analisa o processo de 
aprendizagem, desconsiderando os aspectos internos 
que ocorrem na mente do agente social, centrando-se 
no comportamento: 

 
(A) Destacado. 
(B) Aplicável. 
(C) Prático. 
(D) Observável. 
 
29) Contrapondo-se ao behaviorismo que centra a sua 

atenção no comportamento humano, o cognitivismo 
propõe analisar a mente, o ato de conhecer; como o 
homem desenvolve seu conhecimento acerca do 
mundo, analisando os aspectos que intervém no 
processo: 

 
(A) Compreensão/transformação. 
(B) Armazenamento/utilização. 
(C) Estímulo/resposta. 
(D) Conhecer/compreender. 
 
30) As constantes funcionais são inerentes ao aspecto 

hereditário e tornam possível o aparecimento das 
estruturas cognitivas do indivíduo a partir das 
interações organismo/ambiente resultante das ações 
humanas. A adaptação é oriunda de tal interação, 
exprimindo-se por dois mecanismos: 

 
(A) Assimilação e acomodação. 
(B) Aquisição e conhecimento. 
(C) Organização e intelecto. 
(D) Variável e funcionalidade. 
 
31) “Para Piaget a organização é inseparável da ______, 

pois só ocorre quando o indivíduo organiza a sua ação 
em um sistema de totalidade.” Completa corretamente 
a lacuna do texto a alternativa: 

 
(A) Assimilação. 
(B) Funcionalidade. 
(C) Adaptação. 
(D) Aquisição. 
 
32) A história da cognição começou através do naturalista 

Charles Darwin em 1839, quando seu primeiro filho 
Doddy nasceu. Desde então, começou a observar os 
comportamentos do bebe. A visão aguçada de Darwin 
esclareceu que através da coordenação da atividade 
física e mental é capaz de ajudar o bebê a se adaptar ao 
mundo. O termo cognitivo significa a capacidade de 
conhecimento que são representados em 2 dimensões: 

 
(A) Sensorial e representativo. 
(B) Sensorial e cognitivo. 
(C) Representativo e cognitivo. 
(D) Representativo e competência. 
 

33) Sobre o desenvolvimento do pensamento e da 
linguagem da criança, responda verdadeiro (V) ou falso 
(F) e assinale a alternativa que traz a sequência correta: 

 

( ) O pensamento e a linguagem da criança é a passagem 
da objetividade e do pensamento lógico para o 
egocentrismo infantil 

( ) Os fatores sociais e culturais são aqueles que 
promovem o desenvolvimento do pensamento.  

( ) O progresso da linguagem verbal é atribuído por meio 
da ação do meio social e da linguagem. 

 
(A) V – F – V. 
(B) F – V – V. 
(C) V – F – F. 
(D) F – V – F. 
 
34) Com relação aos estigmas associados à infecção pelo 

HIV, analise as alternativas e assinale a incorreta: 
 
(A) A aversão social ao vírus HIV pode ser tanta que o 

indivíduo, muitas vezes, prefere guardar para si esse 
fato, segregando-se e isolando-se.  

(B) O estigma que se relaciona ao preconceito é praticado 
por quem tem que carregar o peso de tal aversão, 
também conhecida pelo termo “aidsfobia” situada em 
contexto de medos e aversões que se tem da aids ou 
por quem vive com o vírus HIV. 

(C) A aidsfobia causa impacto na vida das pessoas vivendo 
com HIV/aids, porém, na maioria das vezes, a aversão 
não compromete as possibilidades de levarem uma vida 
normal como qualquer outra pessoa.  

(D) O medo de não conseguirem emprego por causa do 
vírus (preconceito institucional), a ansiedade de contar 
para um parceiro sexual a sua atual condição de pessoa 
vivendo com HIV/aids, configuram uma série de 
circunstâncias que modificam a maneira de pensar e de 
agir de uma pessoa vivendo com HIV/aids. 

 
35) Com relação à identificação dos comportamentos 

femininos de recusa a busca dos atendimentos em 
saúde, analise as afirmativas e assinale a alternativa 
correta: 

 
I. As mulheres são os mais resistentes em falar de si para 

o outro, familiares, amigos. E quando falam é em função 
somente da própria visibilidade de sua doença. 

II. Diferentemente, os homens consideram a revelação do 
seu estado de saúde como um compromisso do caráter 
de confiança e fidelidade. 

 
(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) Apenas a afirmativa II está correta. 
(C) As afirmativas I e II estão corretas. 
(D) As afirmativas I e II estão incorretas. 
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36) A Gestalt-terapia nos fornece elementos teóricos para 

que os terapeutas possam compreender o que se passa 

com o cliente, a partir de conceitos como relações de 

contato, fronteiras de contato e relações terapêuticas. 

Dentro da abordagem gestáltica, todo e qualquer objeto 

de investigação deverá ser analisado dentro de uma 

reação figura-fundo ou: 

 

(A) Parte-todo. 

(B) Interno-externo. 

(C) Social-pessoal. 

(D) Linguagem-pensamento. 

 
37) Groddeck estendeu o campo da psicanálise a todas as 

doenças e atribuía a elas uma significação. Acreditou 

encontrar no significado da doença o valor simbólico 

dos sintomas, já que considerava o homem como um 

ser: 

 

(A) Combatido a qualquer preço. 

(B) Inatamente predisposto à simbolização. 

(C) Construído pelo sujeito. 

(D) Psíquico e somático. 

 

38) Na situação de doença o processo pelo qual o indivíduo 

procura uma explicação coerente, do ponto de vista 

lógico, para uma ação ou ideia, de cujos verdadeiros 

motivos não se apercebe, por retirar o afeto da 

situação, é denominado: 

 

(A) Choque. 

(B) Racionalização. 

(C) Regressão. 

(D) Negação. 

 

39) Sintetizando as características do adolescente no que 

denominamos de síndrome normal da adolescência, é 

incorreto a afirmativa sobre as características desse 

quadro: 

 

(A) Tendência a formar grupos, que permitem diluir as 

responsabilidades de suas ações e até mesmo podem 

levar a atuações de aparência psicopática, porém 

normais para esta etapa do desenvolvimento. 

(B) Necessidade de intelectualizar e fantasiar, que aparece 

na preocupação do adolescente por princípios éticos, 

filosóficos e sociais.  

(C) Crise religiosa, oscilando do ateísmo ao misticismo. 

(D) Necessidade de vincular-se progressivamente aos pais 

ou seus substitutos. 

40) Atualmente, são mais de 100 organizações e quatro 

redes internacionais na África, na Ásia, na Europa e na 

América do Norte e do Sul que estão engajadas na 

campanha pela retirada da transexualidade do DSM e 

do CID. As mobilizações se organizam em torno de 

alguns pontos, sendo incorreto afirmar:  

 

(A) Retirada do TIG (Transtorno de Identidade de Gênero) 

do DSM-V e CIE-11. 

(B) Retirada da menção de sexo dos documentos oficiais; 

abolição dos tratamentos de normalização binária para 

pessoas intersex. 

(C) Livre acesso aos tratamentos hormonais e às cirurgias 

(com ou sem a tutela psiquiátrica). 

(D) Luta contra a transfobia, propiciando a educação e a 

inserção social e laboral das pessoas transexuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


