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INSTITUTO AVANÇA SÃO PAULO

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 01

TEXTO

De acordo com o autor do texto, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:

A bandeira holandesa estivera hasteada sobre
as Índias Orientais por três séculos. Como o
arquipélago indonésio era rico em petróleo e
borracha, tinha importância vital para a
economia holandesa. Terminada a guerra, o
governo da Holanda pretendia seriamente
resgatar aquele território assim que os
japoneses se retirassem. A dúvida era se
disporia de força militar suficiente para
derrotar os indonésios e sua crescente
resistência.
O líder dos indonésios, o enérgico presidente
Sukarno, estava decidido. Para os milhares de
indivíduos que ouviam seus discursos, ele
parecia um mágico. Tal como Gandhi, era um
tanto teatral, mas nada tinha de contemplativo
ou melancólico. Sem abrir mão dos prazeres,
era capaz de trabalhar duro e de cuidar dos
detalhes, desde que os considerasse
importantes. Dominava vários idiomas,
inclusive três nativos da Indonésia: javanês,
sundanês e balinês – sua mãe era de Bali.
Graduado em Engenharia Civil, criou a
reputação de agitador político contra os
holandeses, e sua bravura o levou à prisão e ao
exílio em um porto isolado. Quando os
japoneses tomaram as Índias Orientais
Neerlandesas, em 1942, ele se tornou o braço
direito dos invasores, mas não um servo
obediente. Após o súbito fim da ocupação, em
agosto de 1945, Sukarno declarou o
surgimento da nova nação da Indonésia. Sua
base estava na sagrada cidade javanesa de
Jogiakarta, perto do antigo templo de
Borobodur. Nos três anos seguintes, o
território sob seu controle se estenderia por
metade da ilha de Java e a maior parte de
Sumatra. Outros arquipélagos holandeses
ficaram fora de seu controle direto. Em
dezembro de 1949, a Indonésia se tornou uma
nação.

I – A bandeira irlandesa esteve hasteada sobre
as Índias Orientais por três séculos.
II – Após o fim da guerra, os holandeses
pretendiam reconquistar o território assim que
os chineses se retirassem.
III – A personalidade de Sukarno era idêntica
à de Gandhi.
IV – Sukarno falava fluentemente vários
idiomas, incluindo balinês, javanês e sudanês.
(A) Apenas a alternativa I é verdadeira.
(B) Apenas a alternativa II é verdadeira.
(C) Apenas a alternativa III é verdadeira.
(D) Apenas a alternativa IV é verdadeira.
(E) Nenhuma das alternativas é verdadeira.

QUESTÃO 02
Ainda do acordo com o autor do texto, analise
os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – Sukarno criou fama de agitador político
contra os irlandeses.
II – A base de Sukarno localizava-se na cidade
de Borobodur.
III – Em razão de suas opiniões políticas,
Sukarno foi preso e torturado.
(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) Nenhuma das alternativas é verdadeira.

(BLAINEY, Geoffrey. Uma breve história do
século XX. São Paulo: Fundamento, 2011, p.
87).
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QUESTÃO 03
A conjugação “estivera”, utilizada pelo autor
na primeira linha do texto, refere-se ao
seguinte tempo verbal:
(A) pretérito imperfeito.
(B) pretérito mais-que-perfeito.
(C) futuro do subjuntivo.
(D) pretérito perfeito.
(E) pretérito perfeito do subjuntivo.

QUESTÃO 04
No que se refere à regência, assinale a
alternativa correta:
(A) Presenciamos e aplaudimos a reação do
prefeito.
(B) Aprovo seu orçamento, mas não concordo
totalmente.
(C) O patrão não se esqueceu nem perdoou a
falta grave.
(D) O fanfarrão comete e depois se arrepende
dos erros.
(E) Ontem conhecemos e simpatizamos muito
com suas ideias.

QUESTÃO 05
No que se refere ao uso da crase, assinale a
alternativa correta:
(A) Os computadores foram entregues à eles.
(B) Os políticos aludiram à uma causa
específica.
(C) Ela se referiu às pessoas de boa vontade.
(D) Eles se entenderam à partir do momento
em que conversaram.
(E) Ela o comparou à alguém que ele sequer
conhecia.
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO
LÓGICO
QUESTÃO 06
Em um concurso para os cargos de médico e
enfermeiro, a razão de candidatos inscritos
para o cargo de médico e o número de
candidatos inscritos para o cargo de enfermeiro
é de 4/5. Se, nesse concurso, o número de
candidatos inscritos para o cargo de enfermeiro
supera em 420 o número de candidatos
inscritos para o cargo de médico, pode-se
afirmar que o número total de candidatos
inscritos é de:
(A) 3.760.
(B) 3.780.
(C) 3.470.
(D) 3.280.
(E) 3.450.

QUESTÃO 07
Uma rica dona de casa deseja dividir 500 mil
reais entre seus três empregados, na razão
direta da quantidade de filhos que cada um tem
e na razão inversa de suas rendas. Sabendo-se
que a renda do empregado mais velho é duas
vezes a renda do empregado mais novo e que a
renda do empregado do meio é três vezes a
renda do mais novo, e que, além disso, o
empregado mais velho tem três filhos, o
empregado do meio tem dois filhos e o
empregado mais novo tem dois filhos, quanto
receberá o empregado do meio?
(A) R$ 60.000,00.
(B) R$ 70.000,00.
(C) R$ 80.000,00.
(D) R$ 100.000,00.
(E) R$ 120.000,00.
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QUESTÃO 08

ATUALIDADES

Maria gostaria de presentear seu filho com uma
motocicleta no valor de R$ 8.400,00. Depois
de conversar com o vendedor, este lhe
prometeu um desconto de 6% se a transação
fosse realizada no mesmo dia. Se Maria
adquirir a motocicleta neste mesmo dia, quanto
ela pagará por ela?

QUESTÃO 11

(A) R$ 7.975,00.
(B) R$ 7.822,00.
(C) R$ 7.768,00.

No mês de outubro de 2018, Nadia Murad, exescrava sexual do grupo extremista Estado
Islâmico, e o médico ginecologista Denis
Mukwege ganharam o Prêmio Nobel da Paz.
Assinale a alternativa que contempla o motivo
pelos quais ambos receberam tal prêmio:
(A) combate à violência sexual como arma de
guerra e conflito armado.

(D) R$ 8.010,00.

(B) prevenção de doenças
transmissíveis.

(E) R$ 7.896,00.

(C) tráfico de órgãos humanos.

sexualmente

(D) trabalho escravo.
QUESTÃO 09
Assinale a alternativa que apresenta o
resultado correto para a seguinte operação
matemática:
28 + 48 x 5
(A) 258.
(B) 264.
(C) 268.
(D) 328.

(E) tolerância religiosa.

QUESTÃO 12
No Brasil temos presenciado o crescimento de
um movimento que pretende impedir que
profissionais da Educação se manifestem sobre
determinados temas, respeitando, dessa forma,
a liberdade de consciência de cada aluno.
Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o nome de tal projeto.
(A) Escola sem Preconceito.

(E) 380.

(B) Escola Livre.
(C) Escola da Família.
QUESTÃO 10

Para organizar uma festa infantil, Maria
precisa de 300 salgadinhos. Se cada caixa
possui 25 salgadinhos, quantas caixas Maria
precisará comprar?
(A) 10.
(B) 12.
(C) 14.
(D) 15.
(E) 18.

(D) Escola da Paz.
(E) Escola sem Partido.

QUESTÃO 13
Assinale a alternativa que apresenta o nome do
primeiro ministro de Israel, que esteve na
posse do Presidente Jair Bolsonaro, em janeiro
de 2019:
(A) Shimon Perez.
(B) Benjamin Netaniahu.
(C) Avigdor Lieberman.
(D) Ariel Sharon.
(E) Yitzhak Rabin.
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QUESTÃO 14

QUESTÃO 18

Depois de vencer as eleições presidenciais em
2018, Jair Bolsonaro afirmou que reduziria o
número de Ministérios. Assinale a alternativa
que apresenta corretamente o número de pastas
para seu primeiro mandato:

No que se refere à atualização do sistema
operacional Windows 2010, analise os itens a
seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

(A) 20.
(B) 21.
(C) 22.
(D) 23.
(E) 24.

I – Um histórico de atualizações fica
disponível e apresenta quais atualizações
foram instaladas e quando isso foi realizado.
II – Não é possível remover uma atualização
instalada.

QUESTÃO 15

III – A melhor maneira de manter o
computador atualizado é ativar as atualizações
automáticas.

Nas eleições legislativas norte-americanas
ocorridas em novembro de 2018, alguns fatos
chamaram a atenção da imprensa local e
mundial. Dentre esses fatos, destacam-se:

IV – A atualização do sistema Windows 2010
não está disponível em sua versão original em
português.

(A) o alto número de mulheres eleitas.
(B) o alto número de brancos eleitos.
(C) o alto número de republicanos eleitos.
(D) o alto número de democratas eleitos.
(E) o alto número de independentes eleitos.

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

(A) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(C) Apenas os itens III e IV são verdadeiros.
(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
(E) Apenas os itens I, II e III são verdadeiros.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 19

QUESTÃO 16

No MS Power Point 2010 existe, no menu
principal, a opção “Exibição”, que apresenta
vários recursos. Assinale a alternativa que
apresenta um recurso NÃO disponível nesta
opção:

Ao se restaurar um arquivo que se encontra
armazenado na Lixeira do Sistema Windows
2010, ele irá diretamente para:
(A) o seu local de origem.
(B) a subpasta lixeira convertida.
(C) a pasta arquivos recentes.
(D) a pasta Windows Explorer.
(E) a pasta documentos novos.
QUESTÃO 17

(A) Classificação de slides.
(B) Ajustar à janela.
(C) Anotações.
(D) Verificar ortografia.
(E) Linhas de grade.
QUESTÃO 20

Como se sabe, na elaboração de planilhas
eletrônicas no MS Excel 2010, o usuário pode
organizar os dados elaborados para que sejam
facilmente analisados. Para que isso seja
possível, o usuário deverá acessar qual opção
do menu principal?
(A) Página inicial.
(B) Inserir.
(C) Coletar.
(D) Transformar.
(E) Rever sessões.
Psicólogo - NASF

No tocante ao MS Power Point 2010, assinale
a alternativa que indica a área reservada para
anotações, muito utilizada para a inserção de
lembretes e informações adicionais:
(A) Painel de anotações.
(B) Lista de anotações.
(C) Menu de anotações.
(D) Livro de anotações.
(E) Rascunho de anotações.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
Em se tratando de uma equipe de profissionais,
pode-se afirmar que a ação interdisciplinar:

No que se refere à Psicanálise e às principais
funções do pai na família, analise os itens a
seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

(A) extingue as tensões teóricas existentes
entre os profissionais que integram o mesmo
grupo.

I – Estabelecer uma clara divisão de papeis que
possibilite à criança desenvolver uma
identidade sexual definida.

(B) estabelece ligações que possibilitam uma
compreensão geral e profunda dos fenômenos.

II – Não intervir nas relações mãe-filho de
modo a permitir o desenvolvimento de
relações objetivas saudáveis.

(C) configura-se como um retrocesso e, por
essa razão, deve ser evitado.
(D) implica integração e superposição de
conhecimentos de diversas áreas.
(E)
enfatiza
privilegiando-a
dimensões.

a
dimensão
empírica,
em relação às outras

QUESTÃO 23

III – Não permitir que os modelos das famílias
de origem do casal sejam reproduzidos no
sistema familiar em que a criança está inserida.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.

QUESTÃO 22

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.

No que se refere ao processo psicodiagnóstico,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – Trata-se de um processo científico, que
parte de perguntas específicas, cujas respostas
se estruturam como hipóteses que serão
confirmadas ou não durante as etapas do
processo.
II – Seus objetivos são previamente definidos
pela pessoa avaliada, não podendo ser
alterados pelo psicólogo.
III – Tem sua duração previamente definida,
não podendo, em hipótese alguma, haver
prorrogação do tratamento.

QUESTÃO 24
No que se refere à agitação maníaca, pode-se
afirmar que o paciente apresenta um humor do
tipo:
(A) distrófico.
(B) deprimido.
(C) eufórico.
(D) dissimulado.
(E) desenganado.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

QUESTÃO 25

(B) Apenas o item II é verdadeiro.

A Psicologia da Gestalt foi desenvolvida por
vários estudiosos. Assinale a alternativa que
apresenta o nome de um de seus principais
expoentes:

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

(A) Stuart Mill.
(B) Max Dinner.
(C) Natasha Garataya.
(D) Fritz Perls.
(E) Emiliano Rojas.
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QUESTÃO 26

QUESTÃO 29

No que se refere à esquizofrenia do tipo
paranoide, pode-se afirmar que ela se
caracteriza:

De acordo com os ensinamentos de René Spitz,
as relações insuficientes do bebê com a mãe:

(A) pela alternância entre sintomas depressivos
e maníacos.

(A) são particularmente observadas em
genitoras ambivalentes no que se refere à
maternidade.

(B) pela lentidão psicomotora, a perda da
volição e a hipoatividade.

(B) podem evoluir para uma depressão
anaclítica e desta para o hospitalismo.

(C) pelo afeto inadequado ou embotado.

(C) terão efeitos que dependem, sobretudo, das
características da personalidade da mãe.

(D) pela presença de delírios ou alucinações
auditivas proeminentes.
(E) pelos distúrbios psicomotores alternado
entre extremos, como estupor e hipercinesia.

(D) manifestam-se, inicialmente, por sintomas
psicossomáticos como o eczema infantil e as
cólicas.

QUESTÃO 27

(E) possui efeitos deletérios apenas nos casos
em que a ausência da genitora for completa e
definitiva.

No que se refere às ideias de Freud sobre a
técnica psicanalítica, analise os itens a seguir
e, ao final, assinale a alternativa correta:

QUESTÃO 30

I – O psicanalista pode atender amigos ou
familiares.

Como se sabe, o modelo cognitivo da
depressão postula a tríade cognitiva desse
transtorno, qual seja:

II – A transferência deve ser analisada quando
se converter em uma resistência.
III – O sucesso de uma análise está relacionado
à confiança apresentada inicialmente pelo
analisando.
(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 III são verdadeiros.
(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.

QUESTÃO 28
Que nome se dá à Psicologia do
Desenvolvimento elaborada por Jean Piaget?

(A) lentificação motora, baixo nível de
motivação para enfrentar as demandas da vida
diária e inibição emocional.
(B) distorção da percepção da realidade,
anormalidades
funcionais
de
neurotransmissores cerebrais e pensamentos
automáticos negativos.
(C) sofrimento do indivíduo deprimido pela
visão negativa de si próprio, do ambiente em
que se insere e do futuro que o aguarda.
(D) acentuada dificuldade no processamento
de informações, na atribuição de significados e
na medição das informações captadas.
(E) crenças nucleares dominadas pelo
pessimismo, pensamentos automáticos e
crenças subjacentes.

(A) Construtivismo.
(B) Estatismo.
(C) Behaviorismo.
(D) Gestaltismo.
(E) Dramatismo.
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QUESTÃO 31

QUESTÃO 34

Como se sabe, consoante a Psicanálise, o
mecanismo defensivo básico predominante,
ativado a partir do conflito edípico e do seu
desfecho, determinará o tipo de construção
psíquica:

Segundo o entendimento de Spitz, o bebê
atravessa algumas mudanças entre o sexto e
oitavo mês de vida. Sobre o assunto, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:

(A) neurótico, psicótico ou perverso.

I – O bebê estabelece uma verdadeira relação
objetal com a genitora.

(B) cindido, histérico ou coartado.
(C) sádico, sadomasoquista ou masoquista.
(D) anedonista, masoquista ou impulsivo.
(E) manicodepressivo, esquizoparanoide ou
compulsivo.

II – O bebê começa a reagir com um sorriso
diante da presença de um rosto humano.
III – A bebê apresenta a primeira manifestação
de ansiedade propriamente dita.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.

QUESTÃO 32
Geralmente,
parafilias
que
envolvem
crueldade explícita feita a outras pessoas estão
relacionadas ao:

(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.

(A) transtorno da personalidade esquizoide.
(B) transtorno da personalidade narcísica.
(C) transtorno da personalidade antissocial.
(D) transtorno de pânico.
(E) transtorno obsessivo-compulsivo.

QUESTÃO 35
Ao analisar a relação entre mãe e bebê, Spitz
estabelece critérios diagnósticos para a
patologia dessa relação. No que se refere ao
tema, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:

QUESTÃO 33

I – O eczema infantil tem sua origem numa
relação insuficiente entre mãe e bebê.

Assinale a alternativa que apresenta alguns dos
principais conceitos da psicologia analítica
proposta por Carl Gustav Jung:

II – O hospitalismo é uma patologia em que o
fator quantitativo é o principal responsável em
sua etiologia.

(A) Arquétipo, id e ideal de go.

III – As relações entre mãe e filho podem ser
divididas em duas categorias: incompletas e
insuficientes.

(B) Ego, infraego e inconsciente coletivo.
(C) Anima, complexo de Édipo e Síndrome de
Augsburg.
(D) Libido narcísica, pulsão e “anima”.
(E) Arquétipo, complexo e inconsciente
coletivo.

IV – Nas doenças de carência afetiva, a
personalidade materna atua como agente
provocador da doença.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(D) Apenas os itens I e IV são verdadeiros.
(E) Apenas os itens III e IV são verdadeiros.
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QUESTÃO 36

QUESTÃO 39

Como se sabe, Sigmund Freud descreve os
mecanismos de defesa do ego como sendo
processos inconscientes realizados pelo ego.
No que se refere a tais mecanismos, vale
destacar:

No que se refere às ideias de Piaget sobre o
desenvolvimento infantil, analise os itens a
seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

(A) o isolamento, a imaginação ativa, a
denegação, a racionalização e a síndrome de
Iselin.

II – A assimilação e a acomodação são
processos autônomos e sem conexão entre si.

(B) a linguagem multideterminada, a
regressão, a denegação, a inversão e o
complexo de Jacques Le Boff.
(C) a anulação retroativa, a inversão, o retorno
sobre si mesmo, a inferência onírica e o Mal de
Augsburg.
(D) a identificação, a negação, a imaginação
ativa, a denegação.

I – A inteligência e a afetividade são
complementares irredutíveis e indissociáveis.

III – A inteligência e a afetividade não são
complementares irredutíveis e indissociáveis.
(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 II e III são verdadeiros.

(E) a formação reativa, a regressão, a projeção
e a racionalização.
QUESTÃO 37
Analise a seguinte situação hipotética:
Maria Aparecida apresenta medo excessivo de
insetos, como, por exemplo, besouros e
baratas. O terapeuta, então, decide treiná-la a
relaxar toda vez que lembrar de tais insetos.
Que nome dá a essa técnica utilizada pelo
profissional?
(A) relaxamento intensivo.
(B) relaxamento indireto.
(C) contracondicionamento.
(D) condicionamento hipoativo.
(E) condicionamento aracnofóbico.

QUESTÃO 40
Para pacientes que sofrem de transtornos
alimentares, disfunções sexuais, autismo e
transtorno do pânico, qual é a abordagem
terapêutica mais adequada?
(A) terapia comportamental.
(B) técnica de psicodrama.
(C) psicanálise.
(D) terapia interpessoal.
(E) terapia centrada na pessoa.

QUESTÃO 38
O psicodrama pode ser definido como o
conjunto de técnicas que visa a expressar e
desenvolver uma existência autêntica,
espontânea e criativa. Assinale a alternativa
que indica o nome de seu criador:
(A) Carl Rogers.
(B) Karl Jaspers.
(C) Carl Jung.
(D) Jacob Moreno.
(E) Richard Honigswald.
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