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þ O Caderno de Provas somente poderá ser levado depois de transcorridas 3 (três) horas do início da aplicação da prova.
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a 15 - Raciocínio Lógico; 16 a 30 - Conhecimentos Específicos.
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IDENTIFICAÇÃO Nº RG:
_________________________
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de 1 a 10 referem-se ao texto reproduzido a seguir.

Obesidade atinge um em cada cinco adultos no país, diz
Ministério da Saúde
A epidemia de obesidade no Brasil começa a dar sinais de estagnação. Dados inéditos do Ministério
da Saúde obtidos pelo jornal "O Estado de S. Paulo" mostram que a explosão de casos assistida na última
década perdeu ritmo nos dois últimos anos. "Os indicadores apontam para uma tendência de estabilização
entre a população das capitais", afirma a diretora do Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos
Não Transmissíveis do Ministério da Saúde, Maria de Fátima Marinho de Souza.
Os números, no entanto, estão longe de ser tranquilizadores. "Os patamares ainda são muito
elevados. Mais do que nunca é preciso reforçar a prevenção", constata. Entre as medidas consideradas
cruciais, estão mudanças nas regras de rótulos de alimentos, para que a população possa fazer escolhas
mais conscientes, e políticas que permitam maior acesso a frutas e hortaliças.
A pesquisa do Ministério da Saúde mostra que 18,9% da população acima de 18 anos das capitais
brasileiras é obesa. O porcentual é 60,2% maior que o obtido na primeira vez que o trabalho foi realizado,
em 2006. Naquele ano, 11,8% dos entrevistados estavam com Índice de Massa Corporal (IMC) acima de
30. Embora bastante elevados, sobretudo quando comparados com outros países da América do Sul, os
indicadores são os mesmos obtidos em 2015.
"Daí a indicação de que a velocidade da expansão começa a cair", afirma Maria de Fátima. O
mesmo ocorre com o excesso de peso. Em 11 anos, a expansão da população com peso acima do
considerado ideal foi de 26,8%. De 2015 para 2017, contudo, os indicadores permaneceram estáveis. Há
três anos, 53,9% da população estava acima do peso. No dado mais recente, 54%. Uma nova pesquisa
deverá ter início no fim do ano para comprovar esses dados. No novo estudo, voluntários terão seu peso
medido pelos entrevistadores.
Os sinais de estabilização de sobrepeso e obesidade nos últimos dois anos vêm acompanhados de
mudanças no comportamento do brasileiro. Ele hoje consome menos refrigerante e bebidas adoçadas que
na última década e se exercita um pouco mais. Em 10 anos, a queda do consumo de bebidas foi de 52,8%.
Em 2007, 30,9% dos moradores das capitais faziam uso regular desses produtos. Agora, o comportamento
é citado por 14,6%.
"Houve uma queda importante, mas o consumo no País ainda é muito alto", afirma a coordenadora
de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Michele Lessa. Sobretudo entre a população mais
jovem. Na faixa entre 18 e 24 anos, 22,8% consomem refrigerantes e bebidas adoçadas regularmente. "Do
ponto de vista nutricional, esses produtos não trazem nenhuma vantagem e têm grande concentração de
açúcares. O ideal seria reduzir ao máximo o consumo", afirma Michele. A faixa etária mais jovem é a que
mais ingere essas bebidas e, ao mesmo tempo, a que apresentou menor redução de consumo no período
analisado: 43,17%
O raciocínio vale ainda para a melhora nos indicadores de consumo de frutas e hortaliças. Os
números avançaram positivamente, mas ainda não alcançaram a meta ideal. Entre a população de 18 a 24
anos a ingestão recomendada de pelo menos cinco porções por semana desses alimentos subiu 25%.
Mesmo assim, apenas 19,63% consomem esses alimentos nessa frequência. Os números vão melhorando
com o passar dos anos de vida. Dos entrevistados com mais de 65 anos, 26,9% fazem o consumo desses
alimentos na proporção recomendada.
Além da alimentação, os indicadores de atividade física também melhoraram. Houve um aumento
de 24% de pessoas que afirmam se exercitar de forma leve ou moderada. "Todos esses indicadores
precisam melhorar. O ideal é que toda população coma ao menos cinco porções de frutas e hortaliças por
dia. E que se exercite de forma moderada, mas frequente", avalia Maria de Fátima.
A tarefa, no entanto, não é fácil. "Há dificuldades de acesso, sem falar em preços", diz. Batizada de
Vigitel, a pesquisa do Ministério da Saúde é feita por telefone, com população acima de 18 anos residente
nas capitais do País. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br>. Acesso em: 20 jun. 2018.
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01. O texto, de forma preponderante, objetiva
A) criticar a fragilidade das pesquisas sobre obesidade na área da saúde.
B) explicar os motivos pelos quais a obesidade é um problema epidêmico.
C) divulgar informação de interesse público sobre o problema da obesidade.
D) apontar caminhos para criação de políticas de prevenção à obesidade.

02. Nos parágrafos 2 e 4, há a ocorrência de citações do discurso alheio
A) de autores distintos, sob forma transcrição literal das palavras do autor citado.
B) de um mesmo autor, sob forma de paráfrase das palavras do autor citado.
C) de autores distintos, sob forma de paráfrase das palavras do autor citado.
D) de um mesmo autor, sob forma transcrição literal das palavras do autor citado.

03. Considerando-se a progressão discursiva do texto, é correto afirmar que o parágrafo:
A) 2 acrescenta uma nova ideia central que estabelece com a ideia do parágrafo 1 uma relação de
contraposição.
B) 2 tão somente continua o desenvolvimento da ideia central do parágrafo 1.
C) 8 acrescenta uma nova ideia central que estabelece com o parágrafo 7 uma relação de
comparação.
D) 8 tão somente continua o desenvolvimento da ideia central do parágrafo 7.
04. Considere o trecho:
Em 11 anos, a expansão da população com peso acima do considerado ideal foi de 26,8%. De
2015 para 2017, contudo, os indicadores permaneceram estáveis.
A palavra em destaque inter-relaciona
A) períodos e poderia ser substituída, mantendo-se a mesma relação semântica, por no entanto.
B) orações e poderia ser substituída, mantendo-se a mesma relação semântica, por entretanto.
C) períodos e poderia ser substituída, mantendo-se a mesma relação semântica, por portanto.
D) orações e poderia ser substituída, mantendo-se a mesma relação semântica, por conquanto.

05. Sobre a linguagem do texto, é correto afirmar que há:
A) marcas da linguagem oral ao longo do primeiro parágrafo.
B) o predomínio de estruturas que caracterizam a escrita formal.
C) o predomínio de um jargão típico de profissionais da área da saúde.
D) marcas de uma linguagem que identifica uma faixa etária específica.
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06. Considere o título do texto:

Obesidade atinge um em cada cinco adultos no país, diz Ministério da Saúde
A estrutura do título autoriza inferir que
A) a informação de que a obesidade atinge um em cada cinco adultos é de responsabilidade do autor
do texto.
B) a obesidade sempre atingiu e continuará a atingir adultos, no Brasil, na relação de um para cada
grupo de cinco.
C) a obesidade nem sempre atingiu os adultos na relação de um para cada grupo de cinco.
D) a informação de que a obesidade atinge um em cada cinco adultos pode ser verdadeira ou não.
07. Considere o período:
Ele hoje consome menos refrigerante e bebidas adoçadas que na última década e se exercita
um pouco mais.
Considerando-se as relações sintático-semânticas da língua portuguesa, outra pontuação coerente
para esse período é:
A) Ele hoje, consome menos refrigerante e bebidas adoçadas que na última década, e se exercita um
pouco mais.
B) Ele hoje consome menos refrigerante e bebidas adoçadas, que na última década, e se exercita um
pouco mais.
C) Ele, hoje, consome menos refrigerante e bebidas adoçadas que na última década e se exercita um
pouco mais.
D) Ele, hoje consome, menos refrigerante e bebidas adoçadas que na última década e se exercita um
pouco mais.

08. Considere os trechos

1 [...] políticas que permitam maior acesso a frutas e hortaliças.
2 Dados inéditos do Ministério da Saúde obtidos pelo jornal "O Estado de S. Paulo" mostram que a
explosão de casos assistida na última década perdeu ritmo nos dois últimos anos.
As estruturas destacadas em 1 e em 2 apresentam, respectivamente, o valor de
A) advérbio e de substantivo.
B) adjetivo e de substantivo.
C)

substantivo e de advérbio.

D)

substantivo e de adjetivo.
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09. É correto afirmar que o texto apresenta a dominância de estrutura
A) explicativa, com temática que se insere na esfera da ciência, mas sem usar linguagem científica e,
por isso, é um artigo informativo.
B) argumentativa, com temática que se insere na esfera jornalística, mas sem usar linguagem técnica
e, por isso, é um artigo de opinião.
C) descritiva, com temática que se insere na esfera jornalística, mas sem usar linguagem estritamente
formal e, por isso, é uma crônica.
D) narrativa, com temática que se insere na esfera da ciência, mas sem usar linguagem técnica e, por
isso, é um relato.
10. Considere o período:
Os sinais de estabilização de sobrepeso e obesidade nos últimos dois anos vêm acompanhados
de mudanças no comportamento do brasileiro.
A grafia da palavra em destaque é justificada pela concordância com
A)

“dois anos”, que é predicativo do sujeito”.

B) “sobrepeso e obesidade”, que é núcleo do predicado.
C) “mudanças”, que é predicativo do objeto.
D) “sinais”, que é núcleo do sujeito.
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QUESTÕES DE LÓGICA
11. Dentre os servidores de nível superior de uma prefeitura estão 3 advogados, 3 contadores, 6 psicólogos
e 8 médicos. Dentre esses, serão selecionados ao acaso três servidores para formar uma comissão. A
probabilidade de nessa comissão existir apenas um médico é de, aproximadamente,
A) 44%.
B) 42%.
C) 46%.
D) 40%.
12. Na sequência numérica 11, 13, 17, 25, 32, ..., o número 95 é o 11º elemento. Mantendo-se a lógica de
formação da sequência, a soma do 16º e do 17º elementos é igual a
A) 276.
B) 291.
C) 312.
D) 336.
13. Analise as três afirmações do quadro a seguir:
Alberto é Dentista ou Bruna não é Farmacêutica.
Se Bruna não é Farmacêutica, então Daniela é Assistente Social.
Ou Carlos não é Veterinário, ou Daniela não é Assistente Social.
Se todas as afirmações são verdadeiras e Carlos é Veterinário, então, a afirmação que tem valor lógico
verdadeiro é
A) se Carlos é Veterinário, então Bruna não é Farmacêutica.
B) Alberto é Dentista e Bruna não é Farmacêutica.
C) Daniela é Assistente Social ou Alberto não é Dentista.
D) se Daniela é Assistente Social, então Bruna não é Farmacêutica.
14. Temos quatro pessoas, uma atrás da outra, em uma fila de banco. Dois homens estão um na frente do
outro. Uma pessoa de cabelos loiros está na frente de uma pessoa de cabelos ruivos. Uma mulher está
na frente de um homem. Alguém de cabelos ruivos está atrás de uma pessoa de cabelos pretos. Uma
pessoa de cabelos ruivos na frente de alguém com cabelos pretos. Uma mulher está atrás de um
homem. Logo, esta fila está formada por
A) uma mulher de cabelos pretos, um homem de cabelos ruivos, um homem de cabelos pretos e uma
mulher de cabelos loiros.
B) uma mulher de cabelos loiros, um homem de cabelos ruivos, uma mulher de cabelos pretos e um
homem de cabelos ruivos.
C) uma mulher de cabelos loiros, um homem de cabelos ruivos, um homem de cabelos pretos e uma
mulher de cabelos ruivos.
D) uma mulher de cabelos ruivos, um homem de cabelos pretos, um homem de cabelos loiros e uma
mulher de cabelos pretos.
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15. Observe os quadrados 1, 2 e 3 abaixo e as marcações em seus interiores.

1

2

3

Cada um deles pode ser girado em torno de seu centro. Se os quadrados 1 e 3 só giram em sentido
horário e o quadrado 2 só gira em sentido anti-horário, após cada um deles dar um giro de 270º a
organização dos quadrados será

1

2

3

1

2

3

C)

1

2

3

D)

1

2

3

A)
a)

B)
b)

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16. Wilhelm Reich fundador das psicoterapias corporais elaborou valiosas contribuições teóricas, ainda
utilizadas na clínica atual.
Entre os principais conceitos de Reich, destacam-se
A) caráter, couraça e energia orgônica.
B) id, ego e superego.
C) consciente, inconsciente e pré-consciente.
D) inconsciente coletivo, arquétipo e símbolos.
6
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17. O Centro de Referências Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) produziu as
referências técnicas para a atuação do (a) psicólogo(a) no CRAS/SUAS.
Esse documento orienta que as atividades do psicólogo no CRAS devem estar voltadas para atenção e
prevenção a situações
A) de violência, objetivando atuar nas situações de violações de direitos por meio do fortalecimentodos
vínculos familiares e comunitários já gravemente violados.
B) de risco, objetivando atuar nas situações de vulnerabilidade por meio do fortalecimento dos vínculos
familiares e comunitários por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições pessoais e
coletivas.
C) de violência, objetivando atuar nas situações de vulnerabilidade por meio do fortalecimento dos
vínculos familiares e comunitários rompidos pelos vários tipos de violações de direitos humanos e
sociais.
D) de risco, objetivando atuar nas situações de vulnerabilidade e rompimento dos vínculos familiares e
comunitários disfuncionais que causam o adoecimento psíquico do indivíduo.
18. A resolução nº 017/2002 do Conselho Federal de Psicologia istitui o Manual de Elaboração de
Documentos produzidos por psicólogos decorrente da avaliação psicológica.
A referida resolução, conforme o artigo 2º, contempla os seguintes itens:
A) declaração; atestado psicológico; relatório
psicológico/diagnóstico psicoterapêutico.

psicológico;

laudo

psicológico

e

parecer

B) cabeçalho; introdução; descrição ou desenvolvimento e conclusão.
C) identificação; descrição da demanda; métodos e técnicas utilizadas e conclusão.
D) princípios norteadores; modalidades de documentos;
validade dos documentos; guarda de documentos.

conceito/finalidade/estrutura/modelos;

19. Em caso de extinção de um serviço de psicologia, o material privativo e os documentos escritos devem
A) permanecer sob a guarda do psicólogo responsável pelo prazo mínimo de 5 anos.
B) ser queimados para não serem utilizados indevidamente por outros profissionais.
C) ser entregues na sede do CRP ao qual o profissional se encontre registrado, e o Conselho manterá
a guarda desses documentos até que o serviço de psicologia seja reaberto.
D) permanecer sob a guarda do psicólogo que os produziu enquanto estiver em exercício profissional
como forma de se resguardar de futuros processos judiciais.
20. O artigo 9º do Código de Ética do Psicólogo estabelece: “É dever do psicólogo respeitar o sigilo
profissional a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou
organizações, aque tenham acesso no exercício profissional”. Entretanto, essa mesma normativa prevê
situações em que o profissional pode decidir pela quebra de sigilo, baseado na busca de menor
prejuízo.
Quando intimado a depor em juízo, o psicólogo deverá
A) optar por comparecer ou não à audiência, uma vez que lhe é assegurada a confidencialidade.
B) comparecer diante da autoridade judicial munido de todos os documentos psicológicos por ele
produzido e informar oficialmente todo o conteúdo do seu parecer.
C) restringir-se a prestar informações estritamente necessárias ao caso em questão.
D) produzir, com antecedência mínima de 15 dias, parecer psicológico conforme os princípios da
Resolução 017/2002 do CFP e entregar no momento da audiência.
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21. De acordo com Cunha (2003), são passos do processo psicodiagnóstico:
A) primeiro contato e entrevista inicial; aplicação de testes e técnicas projetivas; encerramento do
processo com devolução oral ao paciente; informe escrito para o remetente.
B) entrevista inicial; formulação de perguntas ou hipóteses; aplicação da anamnese; aplicação de
testes e técnicas projetivas; diagnóstico e comunicação de resultados por meio de entrevista
devolutiva.
C) entrevista inicial; aplicação da anamnese; aplicação de terstes e técnicas projetivas; observação
lúdica; levantamento, análise, interpretação e integração dos dados; diagnóstico e prognóstico;
entrevista devolutiva.
D) formulação de perguntas ou hipóteses; contrato de trabalho; estabelecimento de um plano de
avaliação; administração de testes e técnicas; levantamento, análise, interpretação e integração dos
dados; diagnóstico e prognóstico; comunicação dos resultados.
22. A lei 8.069, também conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), dispõe sobre a
proteção integral a esse público.
Dos direitos fundamentais previstos no ECA, assinale a opção que NÃO constitui um dos desses
direitos.
A) Direito à vida e à saúde.
B) Direito à Previdência social.
C) Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade.
D) Direito à convivência familiar e comunitária.
23. Lei a definição a seguir:
“...É o conjunto de hábitos e crenças, estabelecidos por normas, valores, atitudes e expectativas,
compartilhado por todos os membros e distingue uma organização das demais”
Fonte: CHIAVENATO, 2010

A definição refere-se
A) à cultura organizacional.
B) ao clima organizacional.
C) à missão organizacional.
D) ao slogan organizacional.

24. Assinale a opção que NÃO se refere ao conceito de treinamento.
A) É o processo de ensinar aos novos empregados as habilidades básicas que eles necessitam para
desempenhar seus cargos.
B) É considerado um meio de desenvolver competências nas pessoas para que se tornem mais
produtivas, criativas e inovadoras.
C) Permite que as pessoas contribuam efetivamente para os resultados do negócio. Nesses termos, o
treinamento é uma maneira eficaz de agregar valor às pessoas, à organização e aos clientes.
D) Focaliza em geral os cargos a serem ocupados futuramente na organização e as novas habilidades
e competências que serão requeridas.
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25. De acordo com com o DSM V, os critérios diagnósticos para a intoxicação por álcool desenvolvidas
durante ou logo após o uso da substância contemplam essencialmente alterações comportamentais ou
psicológicas clinicamente significativas e problemáticas.
Um critério diagnóstico é
A) o nistagmo.
B) o embotamento afetivo.
C) a fala acelerada.
D) a preservação da atenção e da memória.
26. Ainsworth e seus colegas observaram como crianças de um ano se comportavam diante do famoso
experimento da “situação estranha”. Esse estudo concluiu que existem três padrões de ligação afetiva e
denominaram-nos de ligação afetiva segura, ligação afetiva de esquiva e ligação ambivalente.
Posteriormente, foi identificado um quarto padrão de vínculo afetivo, denominado
A) mãe suficientemente boa.
B) ansioso-relutante.
C) desorganizado-desorientado.
D) choroso-deprimido-apático.
27. Observe os seguintes critérios diagnósticos contidos no DSM V: agressão a pessoas e animais,
destruição da propriedade, falsidade ou furto e violações graves de regras.
Trata-se do transtorno
A) de oposição desafiante.
B) da conduta.
C) por uso de estimulantes.
D) da personalidade Borderline.
28. A lei nº 10.741 de 1 de outubro de 2003, também conhecida como Estatuto do Idoso, assegura direitos
fundamentais aos idosos detodo o Brasil.
Segundo essa lei, é considerado idoso a pessoa com idade
A) igual ou superior a 60 (sessenta) anos
B) superior a 55 (cinquenta e cinco) anos
C) igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos
D) superior a 60 (sessenta) anos

PREFEITURA SANTANA DO MATOS/RN – Concurso Público

9

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA SANTANA DO MATOS/RN
EDITAL Nº. 001/2018

29. O assédio moral nas organizações tem sido uma exercício cada vez mais comum. Tal prática cria
instabilidade pessoal e profissional e pode acarretar graves danos a saúde física e emocional do
trabalhador.
Assinale a opção que NÃO apresenta um conceito de assédio moral.
A) gestos, palavras e atitudes desumanas e antiéticas frequantemente utilizadas pelo empregador.
B) exposição do trabalhador a situações vexatórias e constantes com o objetivo de ridicularizar e
inferiorizar o seu desempenho.
C) desavença, bate-boca ou humilhação pontual ou esporádica no ambientede trabalho.
D) pode aparecer em ações diretas como insultos ou gritos, ou ações indiretas tais como propagação
de boatos e exclusão social.
30. O estresse é um conjunto de reações físicas, químicas e psicológicas decorrentes de estímulos
estressores que causam a degradação do organismo e pode levar ao adoecimento crônico. Na esfera
do trabalho, o estressecrônico ou agudo pode trazer sérias consequências tanto para o trabalhador,
quanto para a organização.
Uma das consequências disfuncionais de um ambiente de trabalho estressante é
A) a produtividade.
B) o aproveitamento.
C) a assertividade.
D) o absenteísmo.
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