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Função: Psicólogo
Português
Leia atentamente o poema Os ombros suportam o mundo, de Carlos Drummond de Andrade,
publicado em 1940, para responder às questões de 1 a 3
Os Ombros Suportam o Mundo
Chega um tempo em que não se diz mais: meu Deus.
Tempo de absoluta depuração.
Tempo em que não se diz mais: meu amor.
Porque o amor resultou inútil.
E os olhos não choram.
E as mãos tecem apenas o rude trabalho.
E o coração está seco.
Em vão mulheres batem à porta, não abrirás.
Ficaste sozinho, a luz apagou-se,
mas na sombra teus olhos resplandecem enormes.
És todo certeza, já não sabes sofrer.
E nada esperas de teus amigos.
Pouco importa venha a velhice, que é a velhice?
Teus ombros suportam o mundo
e ele não pesa mais que a mão de uma criança.
As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios
provam apenas que a vida prossegue
e nem todos se libertaram ainda.
Alguns, achando bárbaro o espetáculo,
prefeririam (os delicados) morrer.
Chegou um tempo em que não adianta morrer.
Chegou um tempo em que a vida é uma ordem.
A vida apenas, sem mistificação.
01-Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – O poema obedece a uma segmentação rígida, respeitando a métrica dos versos decassílabos
e as rimas, típicas da estética do Modernismo.
II – É possível inferir que o eu-lírico sofre, sobretudo, uma desilusão amorosa, registrada
principalmente na primeira estrofe do poema, em que afirma que seu coração está seco.
III – A voz do eu-lírico retrata a desilusão e desesperança não apenas de um homem, mas de
uma coletividade.
É (São) incorreta(s) a(s) afirmação(ões):
a) Apenas III.
b) I e II.
c) II e III.
d) Todas.

02-Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – A primeira estrofe localiza o poema temporalmente, tempo esse permeado pela descrença e
pelo desamor.
II – Na última estrofe, o valor e a importância da velhice e da vida são questionados.
III – Na segunda estrofe, fica demarcado o abatimento social diante do sofrimento contínuo.
É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a) Todas.
b) I e II.
c) I e III.
d) III.
03-A palavra “depuração”, presente no segundo verso, pode ser substituída, sem prejuízo
semântico, por:
a) bagunça.
b) incerteza.
c) limpeza.
d) fé.
Leia atentamente a tirinha da garotinha Mafalda a seguir para responder às questões 4 e 5:

04-Leia as afirmações a seguir:
I – Pela leitura da tirinha, é possível afirmar que Mafalda compartilha os mesmos interesses da
sociedade.
II – A partir da tirinha, é possível afirmar que na Noruega há bacalhau.
III – A partir da tirinha, é possível afirmar que o índice de crimes da Noruega é baixo.
É (São) correta(s) a(s) afirmativa(s):
a) Apenas III.
b) Apenas I.
c) Apenas II.
d) II e III.
05-Assinale a alternativa correta.
a) O artigo indefinido “ninguém” exerce a função de sujeito na oração “Ninguém fala da Noruega”.
b) A tirinha tem, ao todo, três verbos.
c) No segundo quadrinho, a classificação o sujeito do verbo “haver” é “definido”.
d) No terceiro quadrinho, ocorre a figura de linguagem elipse.
06-Assinale a alternativa cuja partícula “se” desempenha a mesma função da partícula presente
na frase “Foi-se o tempo em que a gente vivia com tranquilidade”:
a) Precisa-se de funcionários qualificados.
b) Revende-se livro.
c) A testemunha será ouvida, se necessário.
d) A plateia riu-se ao ouvir tantas piadas.

7-A alternativa que apresenta um exemplo de palavra formada por derivação é:
a) Deslealdade.
b) Hidrelétrico.
c) Quinta-feira.
d) Girassol.
08-Assinale a alternativa cuja oração em destaque é um exemplo de oração subordinada:
a) Gosta de assistir à TV, como também gosta de ler livros.
b) Esse era o meu maior receio: que você não aceitasse minha proposta.
c) Ele queria ir à praia, mas está chovendo.
d) Descemos do táxi, porque o trânsito estava parado.
09-Assinale a alternativa incorreta, segundo a norma culta da língua:
a) A multidão de fãs gritaram para a banda.
b) A maioria dos alunos foi à excursão.
c) Fui eu que derramou o café.
d) Fui eu quem derramou o café.
10-Assinale a alternativa correta, segundo a norma culta da língua:
a) Comprei ingressos para a seção das 15 horas.
b) Minha carteira de motorista foi caçada.
c) Durante a gravidez, senti muitos enjoos.
d) Ele ascendeu o cargo de supervisor.

Matemática
11-Ao receber duas notas de R$ 100,00 e uma nota de R$ 50,00 para o pagamento de uma
conta , a operadora de caixa perguntou ao cliente se ele teria R$ 0,80 para lhe dar , de forma
que ela pudesse devolver a ele um troco exato de R$ 30,00 . Diante dessas informações , qual foi
o valor da compra ?
a) R$ 120,80
b) R$ 270,00
c) R$ 220,80
d) R$ 170,80
12-Em 4 dias de aventura para chegar ao topo de um monte , um alpinista percorreu 750m no
primeiro dia , aproveitou o bom tempo e subiu mais 1,5km no segundo dia , a chuva forte fez com
que no terceiro dia ele não pudesse avançar, mas no quarto e último dia ele chegou ao topo do
monte, percorrendo no total 3,5km nessa aventura . Assim, quanto o alpinista percorreu no
quarto dia ?
a) 1000 m
b) 1200 m
c) 1250 m
d) 1100 m
13-Em uma cidade do interior, há apenas um jornal de circulação diária. Uma pesquisa constatou
que 60 000 habitantes não liam o jornal , representando 3/4 da população da cidade.Com essas
informações, quantos habitantes tem a cidade ?
a) 110 000
b) 80 000
c) 100 000
d) 140 000

14-O faturamento da empresa A é o dobro do faturamento da empresa B . Somando os dois
faturamentos obteremos R$ 81000,00 . Quanto fatura a empresa A ?
a) R$ 27 000,00
b) R$ 57 000,00
c) R$ 54 000,00
d) R$ 53 500,00

15-Fernanda está preparando uma carne , cuja receita manda que a carne fique no fogo por 55
minutos . Se ela colocar a carne na panela às 10h35min e ligar o fogo imediatamente, que horas
que esse fogo deve ser desligado ?
a) 11h35min
b) 11h30min
c) 11h40min
d) 11h45min

16-Um salão de festas ocupa uma área retangular de 7m de largura e 12m de comprimento .
Sabendo que cada metro quadrado pode ser ocupado por até 4 pessoas, qual a capacidade
máxima desse salão ?
a) 84 pessoas
b) 420 pessoas
c) 252 pessoas
d) 336 pessoas

17-Em função da pandemia, ficou determinado que deveria haver uma redução de 30% na
ocupação máxima do comércio . Assim, um supermercado onde normalmente a capacidade
máxima é 400 pessoas teve essa ocupação reduzida em quantos clientes ?
a) 150
b) 280
c) 180
d) 120
18-A bula de um medicamento indica que o paciente deva tomar 4 gotas a cada 10kg de peso do
indivíduo . Quantas gotas uma enfermeira deve administrar desse remédio a um paciente que
pesa 75 kg ?
a) 40
b) 75
c) 28
d) 30
19-Assinale a alternativa correta :
a) 10 + 4 x 3 = 42
b) 22 + 4 x 3 = 48
c) 102 + 4 x 3 = 112
d) 22 + 102 x 3 = 312

20-Na reta numerada abaixo estão marcados alguns números :

Se formos marcar o número representado pela fração -5/2 , esse número ficará entre :
a) -3 e -4
b) -1 e -2
c) -2 e -3
d) 0 e 1

Conhecimentos Gerais
21-A tensão entre a Rússia e a Ucrânia vem aumentando há várias semanas. As autoridades
ucranianas denunciaram a existência de uma "guerra híbrida" contra elas. O que significa uma
“guerra híbrida”?
a) tem a ver com a implementação de uma estratégia (ou várias) de enfrentamento que não passa
necessariamente por um combate de tipo militar, por exemplo, ataques cibernéticos ou o
lançamento de uma onda massiva de tuítes que vão contra a posição de um determinado
governo.
b) é uma junção do enfrentamento tanto militar armado como militar disfarçado, com agentes
infiltrados no território do inimigo.
c) trata-se de uma guerra onde são utilizados material nuclear ou radioativo e material biológico,
bacteriológico ou virótico.
d) é uma referência às guerras que ocorrem de maneira a envolver vários países do mundo.
22-A Campanha da Fraternidade promovida pela Conferência Nacional dos Bispos, tem como
lema em 2022:
a) Fraternidade e Caridade
b) Fraternidade e Diálogo
c) Fraternidade e Educação.
d) Fraternidade e Perdão
23-A Semana de Arte Moderna foi uma manifestação artístico-cultural que ocorreu no Theatro
Municipal de São Paulo entre os dias 13 a 18 de fevereiro O evento reuniu diversas
apresentações de dança, música, recital de poesias, exposição de obras - pintura e escultura - e
palestras. Este ano o Brasil está comemorando:
a) 100 anos deste evento
b) 90 anos deste evento
c) 80 anos deste evento
d) 70 anos deste evento
24-Chico Buarque diz que não cantará mais a música Com Açúcar, Com Afeto alegando:
a) A música induz a submissão amorosa.
b) As críticas do movimento feminista ao teor machista da letra, que fala da rotina sofrida de uma
dona de casa, sustentada por um marido malandro e que, apaixonada, faz diversas concessões
para agradá-lo.
c) Por estar sendo acusado de plágio.
d) Por ter sofrido muita perseguição, no período da ditadura.

25- Complete:
Atualmente, o Senado Federal possui 81 senadores, eleitos para mandatos de _____________
anos, sendo que são renovados em uma eleição um terço e na eleição subsequente dois terços
das cadeiras.
As eleições para senador são feitas junto com as eleições para presidente da república,
governador de estado, deputados federal e estadual, dois anos após as eleições municipais.
a) Quatro anos
b) Seis anos
c) Oito anos
d) Cinco anos
26-Qual o nome do pico mais alto do estado e 4º mais alto do país com 2.797m que encantam
os turistas de Queluz?
a) Bandeira
b) Mantiqueira
c) Pedra da Mina
d) Agulha Negra
27- Complete:
Queluz teve sua origem em um aldeamento de índios _________
a) Purus
b) Guarani
c) Ticuna
d) Caingangue
28-Uma rocha em um cânion se desprendeu e atingiu duas lanchas no Lago de Furnas no dia 08
de janeiro de 2022. O fato ocorreu na cidade turística de:
a) Búzios.
b) Paraty.
c) Capitólio.
d) Foz do Iguaçu.
29-Cidade da China onde se iniciou dia 04/02/2022 as Olimpíadas de Inverno:
a) Pequim.
b) Xangai.
c) Wuhan.
d) Cantão.
30-O apresentador do "Flow Podcast" e influencer Bruno Aib, conhecido como Monark, defendeu
a legalidade de um partido nazista brasileiro em um programa que debatia liberdade de
expressão. Julgue as seguintes afirmativas:
I. O direito à liberdade de expressão não engloba a apologia do nazismo.
II. A apologia do nazismo usando símbolos nazistas, distribuindo emblemas ou fazendo
propaganda desse regime é crime previsto em lei no Brasil, com pena de reclusão.
III. A própria Constituição classifica o racismo como crime inafiançável e imprescritível.
IV. Apenas em 1994 e 1997 foram incluídas as referências explícitas ao nazismo, por projetos de
lei apresentados por Alberto Goldman e Paulo Paim.
São corretas as afirmativas:
a) I, II e III.
b) II, III e IV.
c) I, III e IV.
d) todas as afirmativas são corretas.

Conhecimentos Específicos
31-Segundo Resolução nº 007/2003 do Conselho Federal de Psicologia, O documento elaborado
como “é uma apresentação descritiva acerca de situações e/ou condições psicológicas e suas
determinações históricas, sociais, políticas e culturais, pesquisadas no processo de avaliação
psicológica. Como todo DOCUMENTO, deve ser subsidiado em dados colhidos e analisados, à
luz de um instrumental técnico (entrevistas, dinâmicas, testes psicológicos, observação, exame
psíquico, intervenção verbal), consubstanciado em referencial técnico-filosófico e científico
adotado pelo psicólogo
a) atestado psicológico
b) declaração
c) parecer psicológico
d) laudo psicológico
32-Complete: Pela resolução 007/2003 os documentos escritos decorrentes de avaliação
psicológica, bem como todo o material que os fundamentou, deverão ser guardados pelo prazo
mínimo de ___________ , observando-se a responsabilidade por eles tanto do psicólogo quanto
da instituição em que ocorreu a avaliação psicológica.
a) Dois anos
b) Doze meses
c) Quatro anos
d) Cinco anos
33-A psicologia analítica foi fundada por:
a) Freud
b) Carl Gustav Jung
c) Fritz Perls
d) Reich
34-Freud definia o homem saudável como aquele:
a) Que ama e trabalha
b) Que tem equilíbrio entre ID e EGO
c) Que tem equilíbrio entre ID e SUPEREGO
d) Que não reprime o ID
35-Sobre Jung;
I-O objetivo da análise junguiana é o que Jung chamou de individuação.
II-Jung não reconheceu a importância das primeiras experiências da vida, encontradas no
inconsciente pessoal
III- Acreditava que somos influenciados por fatores que estão fora de nossa experiência pessoal
e que têm uma qualidade mais universal. Esses fatores, que ele chamou de arquétipos, formam o
inconsciente coletivo e dão forma a narrativas culturais, mitos e fenômenos religiosos
IV-O papel do analista é ajudar a facilitar o processo de individuação e acompanhar o analisando
em sua jornada pessoal.
São corretas:
a) I e II
b) I, III e IV
c) III e IV
d) I, II, III e IV
36-Segundo a Lei 8080 Art. 7º: As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados
contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos

de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos
seguintes princípios:
I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;
II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e
serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os
níveis de complexidade do sistema;
III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;
IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;
V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;
VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo
usuário;
VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e
a orientação programática;
São corretas;
a) I, II, IV e VI
b) I, II, III e IV
c) I, II, III, IV, V e VI
d) I, II, III, IV,V, VI e VII
37-Assinale a alternativa que não corresponde as uma das características do programa: «De
Volta para Casa«, que tem por objetivo a inserção social de pessoas acometidas de transtornos
mentais, incentivando a organização de uma rede ampla e diversificada de recursos assistenciais
e de cuidados
a) Contribuir efetivamente para o processo de inserção social dessas pessoas, , facilitando o
convívio social, capaz de assegurar o bem-estar global e estimular o exercício pleno de seus
direitos civis, políticos e de cidadania.
b) Este programa faz parte do processo de Reforma Psiquiátrica, que visa reduzir
progressivamente os leitos psiquiátricos; qualificar, expandir e fortalecer a rede extra-hospitalar - e
incluir as ações da saúde mental na atenção Básica e Saúde da Família.
c) O auxílio-reabilitação psicossocial é o principal componente do Programa "De Volta para Casa",
estratégia do Governo Federal para estimular a assistência extra-hospitalar.
d) Os beneficiários poderão ser acompanhados ocasionalmente por uma equipe municipal
encarregada de prover e garantir o bom acompanhamento do paciente e apoiá-lo em sua
integração ao ambiente familiar e social.
38-São efeitos psíquicos agudos da utilização da cocaína:
a) Sonolência, alteração do humor, rubor na pele, sensação de flutuação e euforia.
b) Sensação de bem-estar, euforia, hiperatividade, irritabilidade, abolição da fome e da sensação
de cansaço.
c) Relaxamento muscular, diminuição da psicomotricidade, diminuição da memória, sensação de
cansaço e confusão mental.
d) Sensação de fraqueza, sonolência, sedação, diminuição da psicomotricidade e da performance
global de funcionamento.
39-Em relação ao alcoolismo e abstinência de álcool, assinale a alternativa incorreta
a) A abstinência de álcool tipicamente acontece entre 24 a 28 horas após a última dose.
b) No Brasil acredita-se que cerca de 6% da população apresente dependência ao álcool, sendo a
segunda causa de internações psiquiátricas.
c) Os sintomas mais frequentes da abstinência de álcool são: hiperatividade autonômica;
tremores; insônia; alucinações ou ilusões visuais, táteis ou auditivas transitórias; agitação
psicomotora; ansiedade; e convulsões tipo grande mal.

d) O alcoolismo também é considerado uma doença que atinge não somente quem consome a
bebida, mas também as pessoas que com ele convive. É na família que as consequências mais
danosas se manifestam. Estudos mencionam que o cotidiano da maioria das famílias que convive
com o alcoolismo pode ser caótico, marcado por incongruência e fragilidade nas relações afetivas,
o que influencia em um distanciamento emocional
40-De cordo com o decreto 3298, art. 5o, A Política Nacional para a Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência, em consonância com o Programa Nacional de Direitos Humanos,
obedecerá aos seguintes princípios;
I - Desenvolvimento de ação conjunta do Estado e da sociedade civil, de modo a assegurar a
plena integração da pessoa portadora de deficiência no contexto sócio-econômico31 e cultural;
II - Estabelecimento de mecanismos e instrumentos legais e operacionais que assegurem às
pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos que, decorrentes da
Constituição e das leis, propiciam o seu bem-estar pessoal, social e econômico; e
III - Respeito às pessoas portadoras de deficiência, que devem receber igualdade de
oportunidades na sociedade por reconhecimento dos direitos que lhes são assegurados, sem
privilégios ou paternalismos.
São corretas:
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I, II e III

