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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO
No início do século, o mineral mais importante
era o carvão. Nenhum país tinha condições de
se tornar industrialmente potente sem as
próprias reservas de carvão, e a ascendência
precoce da Europa na era do vapor deveu-se
muito à sua preponderância nesse aspecto. Em
1920, no entanto, tal recurso passou a ser
desafiado por um combustível encontrado com
menos facilidade e que parecia faltar na maior
parte da Europa. O desafiante era o petróleo –
nome que vinha das duas palavras latinas para
pedra e óleo. Foi procurado sistematicamente
pela primeira vez pelos norte-americanos, que
perfuraram as rochas da Pensilvânia, em 1859.
A Rússia também se tornou uma grande
exploradora de petróleo. Um dos produtos
úteis desses primeiros campos petrolíferos foi
o querosene, que forneceu luz à noite para
muitas casas antes iluminadas por velas. A
ascensão do automóvel e do avião, bem como
a demanda adicional por combustíveis para
navios e estações de energia, tornaram ainda
mais necessário o petróleo que vinha dos novos
poços de Oklahoma, Kansas e Califórnia. Em
1925, os Estados Unidos produziam metade do
petróleo mundial. No Oriente Médio, as
reservas profundas ficavam escondidas por
várias camadas de areia e rocha. A primeira
descoberta de petróleo aconteceu na Pérsia, em
1908, sob a responsabilidade de um grupo
organizado por William K. Darcy, advogado e
empreendedor, que tinha feito fortuna com a
mina de ouro de Mount Morgan. Duas décadas
mais tarde, encontrou-se petróleo pela primeira
vez no país vizinho, o Iraque, a 1,5 mil pés de
profundidade. O óleo, quando atingido, jorrou,
caindo por terra e rapidamente formando um
pântano inflamável. Na década de 1930, a
Península Arábica, com seus desertos,
montanhas e grandes praias, produziu petróleo
de ótima qualidade. Na segunda metade do
século, essa se tornaria a região dominante na
produção, capaz de fazer as grandes potências
mundiais dançarem conforme sua música.
(BLAINEY, Geoffrey. Uma Breve História do
Século XX. São Paulo: Fundamento, 2011, p.
108).

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 01
De acordo com o autor do texto, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – O carvão foi um elemento importante para
o crescimento da Europa no início do século.
II – O petróleo era mais facilmente encontrado
do que o carvão.
III – As reservas de carvão permitiram que
países se tornassem industrialmente potentes.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Apenas os itens I e III são verdadeiros.

QUESTÃO 02
De acordo com o autor do texto, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – O querosene é um produto do petróleo.
II – O uso de querosene deu lugar ao uso de
velas para iluminação.
III – Os automóveis e aviões não necessitavam
do petróleo.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.
QUESTÃO 03
A palavra “preponderância”, utilizada pelo
autor na linha 6 do texto, tem como sinônimo:
(A) hegemonia.
(B) declínio.
(C) aviltamento.
(D) corroboração.
(E) ajuste.
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QUESTÃO 04
“Me”, “mim”, “te”, “ti” etc., segundo a norma
culta da língua portuguesa, são considerados
pronomes:

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 07
Calcule o MMC de 3, 6 e 30:
(A) 24.
(B) 28.

(A) retos.
(B) indefinidos.
(C) demonstrativos.

(C) 30.
(D) 32.
(E) 36.

(D) relativos.
(E) oblíquos.

QUESTÃO 08
QUESTÃO 05

(A) Submeteram o suspeito à injúrias
fortíssimas.

José e Maria, para realizarem a festa de seu
casamento, contraíram um empréstimo de
R$ 9.000,00, a serem pagos em 10 parcelas
fixas, a juros simples de 7%. Diante dessas
informações, pode-se afirmar que referidas
parcelas têm o valor de:

(B) Fogueiras à vista.

(A) R$ 953,00.

(C) Desobedeci às ordens superiores.

(B) R$ 958,00.

(D) Ele estava à mercê dos assaltantes.

(C) R$ 963,00.

(E) Ele referiu-se às conversas de outrora.

(D) R$ 980,00.

No que se refere ao uso da crase, assinale a
alternativa INCORRETA:

(E) R$ 988,00.
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO
LÓGICO
QUESTÃO 06
Em um determinado município há uma
faculdade que concede desconto de 25% para
servidores públicos. Se um curso, por exemplo,
de Ciência Política, tem o valor original de
R$ 480,00, quanto o servidor pagará, caso
efetue a matrícula:

QUESTÃO 09
Em uma determinada comunidade foi
realizado uma pesquisa em que se constatou
haver 2.560 moradores, sendo 40% do sexo
masculino e 60% do sexo feminino. Diante
dessas informações, calcule o número de
pessoas do sexo masculino dessa comunidade:
(A) 1.052.

(A) R$ 320,00.

(B) 1.024.

(B) R$ 330,00.

(C) 1.172.

(C) R$ 340,00.

(D) 1.178.

(D) R$ 350,00.

(E) 1.202.

(E) R$ 360,00.
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QUESTÃO 10

QUESTÃO 13

Três caminhoneiros viajaram hoje para uma
determinada cidade. O primeiro faz o mesmo
percurso a cada 10 dias; o segundo, a cada 12
dias; e o terceiro, a cada 15 dias. Assinale a
alternativa que indica corretamente daqui
quantos dias estes três caminhoneiros viajarão
no mesmo dia:

Na Colômbia, um ex-líder das FARC (Forças
Armadas Revolucionárias da Colômbia)
assumiu o mandato na Câmara de Deputados
de seu país após uma liminar concedida pela
Corte Suprema de Justiça. Assinale a
alternativa que apresenta corretamente o nome
desse ex-líder guerrilheiro:

(A) 25.

(A) Omar Lagoas.

(B) 30.

(B) Juan Guaidó.

(C) 35.

(C) Jesús Santrich.

(D) 45.

(D) Marcos Villas.

(E) 60.

(E) Ernesto Rionda.

ATUALIDADES
QUESTÃO 11
No mês de maio de 2019, um físico e
astrônomo brasileiro recebeu o Prêmio
Templeton, também conhecido como “Nobel
da Espiritualidade”, o qual, inclusive, já foi
concedido a personalidades importantes, tais
como Dalai Lama e Madre Teresa de Calcutá.
Trata-se de:

QUESTÃO 14
No mês de junho de 2019, a ANVISA –
Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
divulgou nota informando que realizará
consultas públicas sobre a regulamentação do
uso de uma substância que poderá ser usada em
tratamentos médicos. Trata-se do(a):

(A) Joaquim Menezes.

(B) cannabis medicinal.

(B) Marcelo Gleiser.

(C) fosfato de diopazina.

(C) Ivan Soares.

(D) cloridrato de anfetamina.

(D) Ernesto Silva.

(E) hidrato de opioides.

(A) cloridrato de cocaína medicinal.

(E) Amadeu Hoffmann.
QUESTÃO 15
QUESTÃO 12
No dia 13 de junho de 2019, dois navios
petroleiros foram atingidos por explosões em
uma região considerada sensível em termos de
probabilidade bélica. Trata-se do:
(A) Golfo de Omã.

No mês de maio de 2019 foi detectado risco de
rompimento de uma barragem, o que
mobilizou forças do governo e moradores em
grande escala. Assinale a alternativa que
apresenta corretamente o nome da cidade onde
está instalada tal barragem:
(A) Barão de Mauá.

(B) Golfo de Nascar.

(B) Barão de Boa Vista.

(C) Golfo de Suez.

(C) Barão de Guaxupé.

(D) Golfo do México.

(D) Barão do Rio Branco.

(E) Golfo de Biscaia.

(E) Barão de Cocais.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 19

QUESTÃO 16

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.

Em se tratando de Word 2010, o que se deve
fazer para recuperar um arquivo criado e
editado após ser fechado sem salvar?
(A) Clicar em Arquivo > Informações >
Versões > Recuperar Documentos não salvos.
(B) Clicar em Suporte > Dúvidas >
Gerenciamento de Emergência > Recuperação
de Dados.
(C) Clicar em Ferramentas > Arquivos Salvos
> Arquivos Interrompidos.
(D) Clicar em Arquivo > Opção de Controle >
Recuperação de Tarefa.
(E) Clicar em Abrir > Arquivos Perdidos >
Arquivos não salvos.

(E) Apenas os itens II e III são verdadeiros.

QUESTÃO 20

No MS Power Point 2010 existe a opção
“Exibição”, onde estão disponíveis recursos de
exibição dos slides elaborados pelo usuário.
Tais recursos são:
I - Verificar ortografia.
II - Classificação de slides.
III - Linhas de grade.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.

QUESTÃO 17
No que se refere ao MS Power Point 2010,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – Admite a inserção de mini gráficos em
células reparadoras.
II – Os objetos de exportação de sistema
podem ser remetidos para a extensão “opx.”
III – Os arquivos de áudio devem estar
configurados na extensão “.rgl”.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Todos os itens são falsos.
QUESTÃO 18
No Windows 7, que nome se dá ao programa
capaz de visualizar dispositivos, dentre outras
tarefas?
(A) Windows Explorer.
(B) Barra de Ajuda.
(C) Gerenciador de Camadas.
(D) Gerenciador de Sistema.
(E) Internet Explorer.
Psicólogo

Em se tratando de MS Excel 2010, a
configuração de uma nova regra de formatação
condicional pode ser realizada:
(A) Clicando na Guia Página Inicial >
Formatação Condicional > Gerenciar Regras.
(B) Clicando na Guia Ajuda > Formatação
Direta > Formatação Condicional.
(C) Clicando na Guia Suporte > Formatação
Condicional > Regras Estáticas.
(D) Clicando na Guia Página Inicial >
Instrumentos > Condições de Armazenamento.
(E) Clicando na Guia Página Inicial >
Deslocamento de Atividade > Previsão de
Retorno.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
Na elaboração de um teste psicológico deve-se
selecionar adequadamente os itens para sua
composição. A análise dos itens de um teste
trata:
(A) da previsão de seus resultados.
(B) de um índice numérico que informa a
adequação do item à população testada.
(C) do valor percentual acumulado que
informa a carga de saturação dos itens.
(D) da uniformidade do processo de avaliação
e interpretação do teste.
(E) do estudo da abrangência dos limites
extremos do desvio padrão.
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QUESTÃO 22

QUESTÃO 24

Como forma de prevenção junto às famílias
nas quais a agressividade é um tema
recorrente, o terapeuta deve:

Fritz Perls, Laura Perls e Paul Goodman são
considerados idealizadores de uma importante
teoria psicológica. Trata-se da:

I – Desenvolver a comunicação não violenta
como um novo padrão de relacionamento.

(A) Terapia Gestalt.
(B) Terapia Psicodinâmica.
(C) Terapia Psicodramática.
(D) Terapia de Contenção.
(E) Terapia da Constelação.

II – Repudiar as expressões derivadas das
lembranças violentas.
III – Identificar o membro violento do grupo
familiar e atendê-lo individualmente.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
QUESTÃO 23
No que se refere à origem e ao
desenvolvimento da área de Avaliação e
Psicodiagnóstico em Psicologia, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – A Avaliação Psicológica e o
Psicodiagnóstico circunscrevem um campo
profissional e é necessário que o psicólogo se
atenha às técnicas aplicadas e avaliadas,
valorizando sua prática científica.
II – Os principais autores na área confluem
para a delimitação do campo da Avaliação
Psicológica e Psicodiagnóstico como um
processo científico qualificado, a ser realizado
apenas pelo Psicólogo.
III – Ainda são frequentes as críticas aos
procedimentos em Avaliação Psicológica e
Psicodiagnóstico, indicando que eles salientam
aspectos de vulnerabilidade, como transtornos
de personalidade e déficits cognitivos.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.

Psicólogo

QUESTÃO 25
No que se refere à afasia, analise os itens a
seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:
I – Consiste em distúrbio emocional
frequentemente encontrado nas crianças, no
primeiro ano de vida.
II – Consiste em distúrbio da libido agressiva,
que afeta os adultos e é geralmente relacionado
com traumatismo cerebral.
III – Consiste em distúrbio na formulação e
compreensão da linguagem, depois de ter sido
adquirida de forma normal; é geralmente
relacionado com lesões cerebrais.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
QUESTÃO 26
Uma jovem de 16 (dezesseis) anos comparece
sozinha a um serviço de atendimento em saúde
mental para solicitar atendimento psicológico.
Nesse caso, o psicólogo:
(A) poderá atender a jovem sem precisar de
nenhum tipo de autorização.
(B) poderá atender a jovem, desde que com
autorização de todos os responsáveis.
(C) poderá atender a jovem se, pelo menos, um
de seus responsáveis autorizar.
(D) não poderá atender a jovem em hipótese
alguma.
(E) poderá atender a jovem desde que um de
seus responsáveis esteja presente.
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QUESTÃO 27

QUESTÃO 29

Como se sabe, os psicólogos também atuam
nos CAPS, podendo realizar uma série de
ações. No que se refere a tais ações, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:

No que se refere à psicologia clínica na
atualidade, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:
I – O ato clínico deve ser contextualizado e
refletido, exigindo do psicólogo uma posição
ética e política frente ao fenômeno psi e ao
contexto social.
II – A inserção do psicólogo na rede pública de
saúde no Brasil demandou reflexões sobre o
que é a clínica e o desenvolvimento de técnicas
a serem utilizadas nesse contexto.
III – As práticas clínicas emergentes na
psicologia apontam para a consideração do
contexto social no fazer clínico e na
reformulação dos aportes teóricos e
metodológicos para o exercício da clínica.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.

I – Ter um papel propositivo que possa facilitar
tanto a equipe de profissionais quanto os
pacientes, a fim de perceberem as implicações
emocionais presentes em todas as fases da
vida.
II – Criar espaços de escuta para os usuários
onde serão expostas suas dúvidas; onde
pensarão e falarão sobre si e sobretudo que os
cerca, permitindo a emersão de seus
verdadeiros anseios, medos e credos
relacionados a sua doença.
III – Atuar como facilitador do trabalho no
intuito de promover a autoestima dos usuários
e da própria equipe de trabalho.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 28
A escuta, no âmbito psicodiagnóstico, em seu
contexto mais amplo, significa:
(A) ouvir atentamente o que o paciente diz,
procurando descobrir o que é omitido.

QUESTÃO 30
Como se sabe, em certos pacientes é possível
observar o fenômeno da resistência à cura, isto
é, quando pacientes não priorizam a vontade de
se curar. A esse fenômeno dá-se o nome de:
(A) aceitação passiva.
(B) discórdia cognitiva.
(C) reação terapêutica negativa.
(D) identificação inversa.
(E) mobilização não experimental.
QUESTÃO 31

(B) interpretar ativamente o que o paciente diz,
intervindo a cada 3 minutos de conversa.

Em uma equipe de profissionais de saúde,
pode-se afirmar que a ação interdisciplinar:

(C) prestar atenção ao que é revelado para
receber as mensagens e procurar decodificálas.

(A) enfatiza a dimensão empírica e, por essa
razão, sua intervenção é mais efetiva.
(B) restabelece elos que permitem uma
compreensão geral e profunda dos fenômenos.
(C) é capaz de criar e desenvolver relações de
cunho íntimo com os pacientes.
(D) elimina as tensões teóricas entre os
profissionais que integram o mesmo grupo.
(E) requer integração e superposição de
conhecimento de diversas áreas.

(D) ouvir passivamente o paciente, formando
um receptáculo para seus problemas.
(E) ouvir passivamente o paciente, apenas
intervindo em caso de angústia deslocada.

Psicólogo
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QUESTÃO 32

QUESTÃO 34

Para os adeptos do psicodiagnóstico
psicodinâmico, na prática do psicodiagnóstico
com crianças, após a entrevista inicial,
recomenda-se aplicar:

“Insiste no fator fundamental da presença do
terapeuta como sendo a questão mais
importante e anterior a qualquer técnica.
Aborda a terapia como uma técnica catártica
em que a pessoa enfrenta os seus conflitos
interiores e tenta, com a ajuda de um terapeuta,
alargar a consciência de si mesmo”.

(A) técnicas de Soler.
(B) técnicas projetivas gráficas.
(C) técnicas de terapia familiar.
(D) técnicas de projeção egocêntricas.

O trecho acima refere-se a uma importante
abordagem psicológica, qual seja:

(E) técnicas de psicodinâmica morfológica.

(A) Psicologia Existencial.
(B) Psicologia do Encantamento.

QUESTÃO 33
No que se refere à ética do profissional de
psicologia, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:
I – Pode pleitear ou receber comissões,
empréstimos, doações ou vantagens de
qualquer espécie, além dos honorários
contratados,
assim
como
intermediar
transações financeiras.
II – Pode utilizar ou favorecer o uso de
conhecimento e a utilização de práticas
psicológicas como instrumentos de castigo,
tortura ou qualquer forma de violência.
III – Pode orientar sobre os encaminhamentos
apropriados, a partir da prestação de serviços
psicológicos e fornecer, sempre que solicitado,
os documentos pertinentes ao bom termo do
trabalho.

(C) Psicologia Psicodramática.
(D) Psicologia Universal.
(E) Psicologia Amnésica.

QUESTÃO 35
Na terapia cognitivo-comportamental, pode-se
afirmar que o paciente aprende a:
(A) reestruturar suas crenças nucleares.
(B) interpretar os signos autopoieticos.
(C) superar a fase da dramatização.
(D) incorporar estruturas mentais atípicas.
(E) tornar consciente o inconsciente.

QUESTÃO 36

(B) Apenas o item II é verdadeiro.

Como se sabe, Wilhelm Reich desenvolveu
uma
importante
teoria
(abordagem)
psicológica. Trata-se da:

(C) Apenas o item III é verdadeiro.

(A) Abordagem Constelar.

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.

(B) Abordagem Corporal.

(E) Todos os itens são verdadeiros.

(C) Abordagem Psicanalítica.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

(D) Abordagem Existencial.
(E) Abordagem Psicodramática.

Psicólogo
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QUESTÃO 37

QUESTÃO 39

No que se refere à depressão, analise os itens a
seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

Como se sabe, o NASF (Núcleo de Apoio à
Saúde da Família) é um importante local de
atenção à saúde da família. Os profissionais da
saúde deste núcleo realizam um conjunto de
ações. Acerca de suas atividades, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:

I – A depressão é uma condição patológica
incapacitante. O paciente tem sérios prejuízos
durante o estado depressivo e a condição
crônica da depressão predispõe o indivíduo a
experimentar constante preocupação e
expectativas ruins, podendo necessitar de
tratamento em serviços de atenção terciária.

I – Ampliar o vínculo com as famílias,
assumindo-as como parceiras no cuidado.

II – Estudos mostram que a depressão pode
estar acompanhada frequentemente do
transtorno distímico, o qual, em grande parte
dos casos, tem início na meia-idade ou velhice,
apresentando sintomas como, por exemplo,
euforia, medo, isolamento social e
antecipação.

II – Incentivar práticas de medicalização de
situações comuns à vida cotidiana.

III – É possível que a depressão surja associada
a doenças crônicas e outros transtornos
psiquiátricos. Em idosos, isso pode ser ainda
mais proeminente, considerando-se que as
doenças somáticas crônicas são mais
frequentes e as queixas mais intensificadas, o
que torna os sintomas depressivos menos
aparentes.

(B) Apenas o item II é verdadeiro.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

No teste das Manchas de Tinta, de Hermann
Rorschach, o determinante de forma pura é
uma medida:

(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.

III – Apoiar a ESF (Estratégia Saúde da
Família) na abordagem de casos com
demandas em saúde mental.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.

QUESTÃO 40

(A) da clareza da percepção.
(B) da atividade de ludibriar.
(C) da assimetria congênita.

QUESTÃO 38

(D) da associação paradoxal.
(E) da metáfora edipiana.

Como se sabe, um perfil dos mecanismos de
defesa utilizados com frequência pelos
pacientes pode ser considerado um indicador
de sua saúde psicológica. Em se tratando de
psicose, alguns mecanismos de defesa
identificados são:
(A) supressão, altruísmo e humor.
(B) disposição, isolamento e banalização.
(C) cisão, identificação e humor.
(D) sublimação, somatização e atuação.
(E) introjeção, isolamento afetivo e repressão.
Psicólogo
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