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• Nas questões de 1 a 40, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.
• Nos itens que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que
não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

QUESTÃO 1

O escritor Mário Palmério morreu fascinado pela1

Amazônia. Durante muitos anos viveu sobre os rios Negro e
Solimões, atraído pela vida dos caboclos, e realizou pesquisas
sobre a flora e a fauna da região. Dizia que, na confluência do4

espírito europeu com o espírito dos índios da floresta, ocorria
o que ocorre no encontro das águas do Negro com as do
Solimões: os dois cursos seguem paralelos e vão, pouco a7

pouco, se juntando, para a espetacular explosão da pororoca
quando chegam ao Atlântico. Escritores do talento de
Palmério fazem da mente seu caleidoscópio: as idéias se10

refletem umas sobre as outras, desenhando, nas figuras
geométricas, hipóteses surpreendentes. Mário disse que
um dia o Brasil seria como o Amazonas em sua foz: de uma13

só cor. “Nesse dia” — disse, com a profecia no sorriso —
“o Brasil fecundará o mundo como o Amazonas fecunda o
Atlântico: com os estrondos do choque”.16

Mauro Santayana. In: Jornal do Brasil, 26/11/2006, p. A2 (com adaptações).

Em relação ao texto acima, julgue os itens seguintes.

I O texto é uma narrativa em primeira pessoa, na qual o autor
interfere subjetivamente.

II É possível inferir da expressão “viveu sobre os rios” (R.2) que
o escritor vivia em um barco.

III Na expressão “com as do Solimões” (R.6-7), utiliza-se o
recurso coesivo denominado elipse, ficando subtendida a
palavra águas.

IV O termo “como”, tanto na linha 13 quanto na linha 15, tem a
função de estabelecer, nos períodos, relação de comparação.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1. B 2. C 3. D 4.

QUESTÃO 2

Cientistas brasileiros e indianos contestaram a tese de que
as florestas tropicais seriam o “pulmão do mundo”, exibindo
pesquisas nas quais se mostra que um hectare de gramínea
absorve mais carbono do que vários hectares das grandes
latifoliáceas, e que cabe aos plânctons da superfície marinha
a liberação de quase todo o oxigênio que o mundo consome.
O efeito estufa nada tem a ver com a cobertura vegetal do solo.
É claro que o solo deve estar coberto, mas são as queimadas e o
uso de combustíveis fósseis que estão mudando o clima do
mundo. Devemos nos preocupar muito mais com os oceanos do
que com as florestas.

Idem, ibidem.

Quanto às idéias do texto acima, assinale a opção correta.

A A tese de que as florestas tropicais seriam o “pulmão do
mundo” é defendida por cientistas brasileiros e indianos.

B Subentende-se das informações do texto que as florestas ainda
são o elemento que mais absorve carbono e libera oxigênio.

C É correto inferir das informações do texto a idéia de que a
substituição das florestas por plantações é que provoca o
efeito estufa.

D De acordo com o texto, os oceanos devem concentrar nossa
atenção porque os plânctons da superfície marinha liberam
oxigênio.

QUESTÃO 3

Só algumas crianças (as que não vasculham os sítios da1

Internet) acreditam que os países ricos, que nos enviam suas
ONGs e seus técnicos, estão preocupados com o nosso bem-
estar. Estão preocupados, sim, em preservar áreas virgens4

para seu benefício futuro. Contam com elas, se lhes for
cortado o suprimento de óleo e gás do Oriente Médio. Hoje,
lhes interessa proclamar que as grandes árvores amazônicas7

são os alvéolos pulmonares do planeta. Amanhã, quando lhes
convier, seus cientistas concluirão que o caule e as folhas da
cana-de-açúcar são muito mais eficientes para a10

transformação do carbono em oxigênio e energia. Enquanto
isso, sem que ajamos em defesa de nosso território, eles vão
comprando, a preço de qualquer coisa, vastas áreas da Hiléia.13

Por tudo isso, convém-nos, sem manifestações histéricas de
xenofobia, exercer autoridade soberana sobre nosso espaço
geográfico.16

Idem, ibidem (com adaptações).

Com referência ao texto acima, assinale a opção incorreta.

A O emprego de primeira pessoa do plural em “nos” (R.2)
“nosso” (R.3), “ajamos” (R.12) e “convém-nos” (R.14) indica
que o autor inclui o leitor nas afirmações do texto.

B A expressão “seu benefício” (R.5) refere-se a “ONGs e seus
técnicos” (R.3).

C A substituição de “lhes interessa” (R.7) pela expressão
interessa a eles mantém a correção gramatical e as
informações originais do período.

D A palavra “xenofobia” (R.15) está sendo empregada com o
sentido de aversão ao estrangeiro.

QUESTÃO 4

Na hora da Abolição, o Império do Brasil disfarçou a1

sua derrota atribuindo o fim da escravidão ao gesto
magnânimo da princesa. Mas os historiadores reconstituíram
a narrativa que se queria ocultar, lançando luz sobre a4

primeira grande luta social de caráter nacional no Brasil.
Nessa luta, líderes de todas as cores mobilizaram o povo em
torno da exigência de igualdade perante a lei. Os clubes7

abolicionistas, as fugas de escravos, com auxílio dos
ferroviários, a greve seletiva dos tipógrafos, que não
imprimiam os manifestos escravistas, a recusa dos jangadeiros10

cearenses de transportar cativos derrotaram a escravidão e
destruíram os alicerces do Império.

Demétrio Magnoli. In: O Globo, 30/11/2006.

Com base nas idéias e estruturas lingüísticas do texto acima,
assinale a opção incorreta.

A Depreende-se da leitura do texto que o movimento a favor da
abolição da escravatura foi a primeira grande luta social de
caráter nacional no Brasil.

B Subentende-se do texto que o Império queria ocultar a
verdadeira história da abolição dos escravos no Brasil.

C Na linha 2, a presença de preposição em “ao gesto” justifica-
se pela regência de “derrota”.

D O emprego de vírgula após “abolicionistas” (R.8) justifica-se
por separar elementos de mesma função gramatical
componentes de uma enumeração.
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QUESTÃO 5

As enchentes urbanas vêm fazendo parte, com1

freqüência, da rotina dos habitantes das grandes cidades,

tendo como principal causa o próprio processo de

urbanização. Nas grandes cidades brasileiras, pode-se4

constatar a ocupação desordenada do solo urbano, a

remoção da cobertura vegetal da bacia hidrográfica, com

a conseqüente impermeabilização da superfície, a7

ocupação de grandes extensões de várzeas naturalmente

inundáveis, além do aumento na geração de lixo e esgoto

sanitário, coletados e tratados inadequadamente. Todos10

esses fatores modificam e causam impactos no sistema de

drenagem natural, que sofre também alterações diretas

pela implantação de canais artificiais. A conseqüência é13

o aumento da freqüência, da magnitude, da rapidez e do

tempo de permanência das cheias que têm causado

prejuízos às cidades.16

Marcelo Miguez e Flávio César Borba Mascarenhas.

In: O Globo, 30/11/2006 (com adaptações).

Com base no texto acima, assinale a opção correta.

A O nível de linguagem e o estilo adotados no texto, pela

objetividade e clareza, são adequados para a elaboração

de textos de correspondência oficial.

B Em “pode-se” (R.4), o “se” tem natureza reflexiva.

C O emprego da vírgula após “natural” (R.12) justifica-se

porque a oração subseqüente é restritiva.

D Na linha 16, o emprego de sinal indicativo de crase em

“às cidades” justifica-se pela regência de “têm” e pela

presença de artigo feminino plural.

QUESTÃO 6

No Windows XP, o Windows Explorer é um

A software que permite a navegação na Internet.

B software que permite a edição de textos e planilhas

eletrônicas.

C recurso que possibilita a organização de sítios favoritos.

D software que permite a visualização de pastas e arquivos

de forma organizada.

QUESTÃO 7

Considerando a figura acima, que mostra um documento em edição
no Word 2003, assinale a opção correta.

A O recurso  permite aumentar o recuo do subtítulo Secretária-
Adjunta.

B Para se justificar o primeiro parágrafo, é suficiente selecioná-lo e

clicar  .
C Para se centralizar o título FINALIDADE, é suficiente selecioná-

lo e clicar  .

D O recurso  permite a corrigir a grafia das palavras do texto.
QUESTÃO 8

A figura ao lado ilustra
uma janela minimizada
que mostra o início da
edição de uma planilha
n o  E x c e l  2 0 0 2 .
Considerando essa
planilha, assinale a
opção correta. 

A A fórmula para
somar os três valores
numéricos mostrados
na coluna B da
p l a n i l h a  é
=+B1*B2*B3.

B Ao se selecionar as
células A2 e A3 e
arrastar a alça de
preenchimento até a célula A6, será apresentado: abr, mai e jun.

C Para se centralizar cada um dos números nas respectivas células,

é suficiente selecionar todas as células e clicar . 
D Para se calcular o valor médio dos números apresentados, é

suficiente selecioná-los e clicar  .
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QUESTÃO 9

Com base na figura acima, que ilustra uma página do serviço de atendimento ao cidadão do estado do Pará, e nos conceitos referentes

ao Internet Explorer 6 (IE6), assinale a opção correta.

A No menu , é possível salvar a página para que possa haver navegação no modo offline. 

B Não seria possível salvar a página porque ela ficaria estática.

C Para que a página seja guardada como favorita, é necessário antes salvá-la.

D Ao colocar a página como página inicial, ela é salva na pasta Meus documentos. 

QUESTÃO 10

Usando-se o Outlook Express, não é possível

A catalogar contatos.

B enviar arquivos anexos. 

C eliminar qualquer tipo de vírus oculto em mensagens.

D bloquear mensagens de e-mail indesejadas.

QUESTÃO 11

Os princípios da administração pública direta, indireta ou

fundacional, definidos no caput do artigo 37 da Constituição

Federal, são

A hierarquia, legalidade, impessoalidade, moralidade e

eficiência.

B hierarquia, legalidade, publicidade, universalidade e eficácia.

C legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e

eficiência.

D impessoalidade, legalidade, moralidade, efetividade e

discricionariedade.

QUESTÃO 12

Acerca dos poderes inerentes à administração pública, assinale
a opção correta.

A O poder regulamentar é caracterizado pela competência da
administração pública para apurar infrações e aplicar sanções
aos servidores públicos e demais pessoas que possuam
vínculo especial com o poder público.

B Poder hierárquico é o de que dispõe o Poder Executivo para
distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, além de
estabelecer a relação de subordinação entre os servidores do
seu quadro de pessoal.

C O poder disciplinar confere ao chefe do Poder Executivo da
União, dos estados e dos municípios competência para editar
normas complementares às leis, como forma de garantir a sua
fiel execução.

D A Constituição Federal garante ao Estado, em algumas
circunstâncias, que ele faça uso de seu poder disciplinar sem
garantir, aos litigantes, o contraditório e a ampla defesa.
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QUESTÃO 13

Com referência ao ato administrativo, assinale a opção incorreta.

A São consideradas atributos do ato administrativo a presunção

de legitimidade, a imperatividade e a auto-executoriedade.

B Convalidação é um ato produzido pela administração pública

com vistas a suprir vícios sanáveis em ato ilegal, com efeitos

retroativos ao momento de sua expedição, em decisão em que

se evidencie não serem acarretados prejuízos a terceiros ou ao

interesse público.

C O ato é vinculado quando a lei estabelece que, em

determinadas circunstâncias, a administração deve agir de

maneira preestabelecida, sem margem de escolha para as

autoridades, e é considerado discricionário quando a lei

define alguma margem de escolha quanto à sua aplicabilidade,

facultando à autoridade constituída, segundo critérios de

conveniência e oportunidade, a escolha da melhor alternativa,

dados os limites legais para o interesse público.

D A revogação, que é a extinção do ato administrativo

discricionário, por questão de mérito, feita pela administração

pública, produz eficácia retroativa sobre os efeitos produzidos

no passado.

QUESTÃO 14

A respeito de desapropriação, assinale a opção incorreta.

A Compete à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos

municípios desapropriar, por interesse social para fins de

reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua

função social, mediante prévia e justa indenização.

B A desapropriação pode incidir sobre bens móveis ou imóveis.

C A Constituição Federal distingue três espécies de

desapropriação: a desapropriação ordinária, a desapropriação

para reforma urbana e a desapropriação para reforma agrária.

D No caso de desapropriação para fins da reforma agrária, a

indenização deve ser justa e prévia, devendo o pagamento das

terras desapropriadas ser feito em títulos da dívida agrária e

o valor das benfeitorias úteis e necessárias, indenizado em

dinheiro.

QUESTÃO 15

No tocante à Lei de Licitações (Lei n.º 8.666/1993), assinale a

opção correta.

A Essa lei não considera o treinamento e aperfeiçoamento de

pessoal em serviços técnicos profissionais especializados.

B As empresas públicas não estão subordinadas ao regime

dessa lei.

C Concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão

são modalidades de licitação.

D Essa lei define empreitada por preço global como a obra ou

serviço por preço certo de unidades determinadas.

QUESTÃO 16

Em 1985, com a eleição indireta de Tancredo Neves e José

Sarney, chegou ao fim o regime militar instaurado vinte e

um anos antes. De lá para cá, o país consolidou a democracia

política e obteve estabilidade econômica, embora apresente

baixos índices de crescimento e elevada desigualdade.

Relativamente ao cenário político brasileiro contemporâneo,

assinale a opção incorreta.

A A Constituição de 1988, marco jurídico-político da nova

ordem democrática, é assinalada pela ênfase dada aos direitos

e deveres individuais e coletivos.

B O primeiro presidente eleito pelo voto direto, após o período

autoritário, Fernando Collor, não completou seu mandato,

afastado que foi por impeachment. 

C Emenda constitucional aprovada durante o primeiro mandato

de Fernando Henrique Cardoso instituiu a reeleição para o

cargo de chefe do Poder Executivo.

D Ainda vigora no Brasil o bipartidarismo, herança do regime

militar que a redemocratização ainda não conseguiu afastar.
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QUESTÃO 17

Fruto de uma longa história, que em muito antecede a

colonização européia, o Brasil é um país culturalmente rico e

diversificado, que acolhe povos e outras culturas. De um amplo

conjunto de elementos e influências, a nação constrói sua

identidade. No que concerne às manifestações culturais

brasileiras, assinale a opção incorreta.

A Independentemente do juízo que se faça de sua programação,

a televisão desempenha importante papel como veículo de

entretenimento e de informação.

B A arquitetura moderna mundial tem no Brasil uma de suas

maiores referências, haja vista a projeção alcançada por

profissionais como Oscar Niemeyer.

C O Nobel de Literatura conferido ao poeta Carlos Drummond

de Andrade é o reconhecimento mais evidente da pujança

literária brasileira.

D O samba é o ritmo característico do Brasil. A bossa nova,

sobretudo, tornou mais conhecida internacionalmente a

música popular brasileira.

QUESTÃO 18

Entre os elementos que melhor caracterizam a economia

internacional contemporânea, certamente se destacam os que se

referem ao quadro geral determinado pela globalização. A esse

respeito, é correto afirmar que o atual cenário mundial é

assinalado pela

A incessante aplicação das inovações tecnológicas no sistema

produtivo, o que leva ao aumento da capacidade de produção

e de comercialização de bens e mercadorias.

B redução das facilidades de circulação de capitais pelos

mercados mundiais como forma de impedir práticas

criminosas, como a lavagem de dinheiro.

C expansão do conhecimento e do desenvolvimento científico-

tecnológico, simetricamente repartidos pelos diversos

continentes.

D formação de blocos econômicos regionais, exceto na velha

Europa, marcada por nacionalismos e incompreensões

recíprocas entre seus países.

QUESTÃO 19

Historicamente, o Brasil caracterizou-se por ser uma sociedade

essencialmente rural. Esse quadro começou a ser alterado

rapidamente a partir dos anos 30 do século XX e, sobretudo, do

pós-Segunda Guerra Mundial. Industrialização e urbanização

conduziram a radical transformação da fisionomia brasileira. No

que se refere a esse processo histórico, assinale a opção

incorreta.

A A moderna urbanização brasileira se fez de forma

razoavelmente planejada e contemplou, de forma equânime e

simultânea, as diversas regiões do país.

B Foi intenso o movimento interno da população, marcado pelo

expressivo êxodo rural em direção aos centros urbanos.

C A construção de Brasília, com a transferência da capital para

o planalto central, também se vinculou ao projeto de

interiorização do desenvolvimento brasileiro.

D Entre as conquistas do Brasil que se urbanizou está a

universalização, praticamente assegurada, do acesso ao ensino

fundamental.

QUESTÃO 20

A preocupação com o meio ambiente é um dos traços definidores

do mundo contemporâneo. Assim como ocorre no Brasil, em

muitos países e regiões do planeta, Estado e sociedade se

mobilizam no sentido de adequar o necessário desenvolvimento

à manutenção de satisfatórias condições ambientais.

Relativamente a esse tema, assinale a opção correta.

A Voltada para as questões de segurança, que colocam em risco

a paz mundial, a Organização das Nações Unidas (ONU)

ainda não atentou para a necessidade de atuar na delicada área

do meio ambiente.

B Uma das maiores críticas que a comunidade internacional faz

ao Brasil é a inexistência, na estrutura do Estado brasileiro, de

algum órgão voltado especificamente para o trato das

questões ambientais.

C As poucas organizações não-governamentais (ONGs) que

atuavam em escala mundial na área do meio ambiente foram

desativadas recentemente graças às pressões dos Estados

nacionais, que se sentiam atingidos em sua soberania.

D O aquecimento global da atmosfera terrestre, conhecido como

efeito estufa, tem provocado o aumento de intensidade de

fenômenos naturais que acarretam diversos e graves

problemas, além de preocupantes variações climáticas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Determinada empresa desenvolve, atualmente, uma
política de pessoal voltada para o bem-estar de seus
colaboradores. Com o mesmo intuito, essa empresa solicitou um
estudo visando determinar qual a relação existente entre as
condições físicas e psicológicas de trabalho e a eficiência dos
empregados.

Assinale a opção que apresenta uma proposta de estudo que não

é adequada para atender a solicitação da empresa mencionada.

A Avaliar a produção de grupos de trabalho que operam em
condições idênticas, para, em seguida, observá-los após
alterar algumas variáveis e condições de trabalho de um
desses grupos.

B Introduzir novas variáveis independentes, tais como horários
de descanso ou reduções no período de trabalho, para
identificar aquela que se relaciona com a produtividade.

C Realizar um programa de entrevistas buscando maiores
conhecimentos sobre as atitudes e sentimentos do trabalhador,
avaliando possíveis fontes de conflito e de descontentamento.

D Promover melhores resultados dos subordinados, tendo em
vista tratar-se de uma organização social composta de
diversos grupos sociais.

QUESTÃO 22

Acerca das contribuições da psicologia do desenvolvimento para
a intervenção psicológica com o bebê e com a criança pequena,
assinale a opção correta.

A Em suas obras sobre psicologia genética, o interesse de Piaget
era epistêmico, visando captar a inteligência do adulto em sua
formação, desde seu início. Para Piaget, um bebê pode
resolver sozinho problemas cada vez mais complexos, pois
possui representação mental e pensamento, antes mesmo da
idade de dois anos.

B Com uma intuição clínica, Winnicott supunha que o bebê
podia catalogar, categorizar e comparar. As técnicas de
habituação mostraram que o bebê somente é capaz de
diferenciar os sons da linguagem dos ruídos e de classificar,
após um ano de vida. Atualmente, cognitivistas e psicanalistas
privilegiam a prosódia na iniciação do tratamento da palavra.

C Há uma certa concordância de pensamento entre cognitivistas
e psicanalistas. Os bebês pensam desde muito cedo; eles
percebem, já a partir do nascimento, a palavra humana, cuja
prosódia tem efeito determinante; e são capazes, muito
precocemente, de organizar o mundo que percebem por
categorizações e comparações que se aperfeiçoam com a
idade.

D A teoria do apego, de Bowlby, se apóia sobre considerações
estritamente psicanalíticas, que supõem o fenômeno
inconsciente, no qual a fantasia está presente: o apego ocorre
quando há proximidade física, sensibilidade dos pais aos
sinais emitidos pelo filho e resposta adequada a esses sinais.

QUESTÃO 23

Verônica acompanha sua mãe, Marli, de 69 anos de idade,
ao psicólogo por recomendação do neurologista que a trata após
diagnóstico de AVC, ocorrido há dois anos. A filha refere que,
apesar dos tratamentos de reabilitação, como fisioterapia e
estimulação de memória, Marli, mesmo tendo condição de falar
e andar normalmente, vem apresentando um estado cada vez mais
debilitado, com tendência a se isolar, contrariamente ao que se
esperava depois de todo o cuidado prestado a ela por
profissionais. Estes concordam que ela possui condições, mas não
as mobiliza, e chegam a pensar em desinteresse da parte dela em
recuperar-se.

Acerca dessa situação hipotética e tendo em vista a intervenção
do psicólogo junto ao idoso, assinale a opção correta.

A O psicólogo deve propor à paciente um programa de
tratamento simples com curta duração, trabalhando em
conexão com a equipe de saúde que a acompanha, visando
manter o máximo de mobilidade e de independência em seu
cotidiano, por meio de intervenções físicas e sociais.

B O psicólogo deve acolher a paciente e sua acompanhante,
estabelecer uma relação de confiança, demonstrando interesse
em escutar as informações a respeito da paciente, de seu
cotidiano, de suas relações familiares e sociais, de sua
realidade psíquica, anteriores e atuais.

C O psicólogo deve acolher individualmente a paciente,
promovendo, de início, o respeito pela individualidade dela,
obter informações sobre sua condição anterior ao diagnóstico
de AVC, primando pela confidencialidade do que ela se
dispuser a falar. 

D O psicólogo deve direcionar a paciente, de imediato, a um
tratamento psiquiátrico, considerando a possibilidade de um
diagnóstico de depressão, levando em conta o relato dos
profissionais que a atendem, sobre seu desinteresse
interferindo nos resultados do tratamento.

QUESTÃO 24

Considerando a atuação do psicólogo em psicologia jurídica,
assinale a opção correta.

A O psicólogo da área jurídica deve transcender as solicitações
do mundo jurídico. Deve repensar se é possível responder,
sob o ponto de vista psicológico, a todas as perguntas que lhe
são lançadas, estabelecendo uma relação de
complementaridade entre direito e psicologia.

B O psicólogo que atua na área jurídica atende à demanda
jurídica, como uma psicologia aplicada, cujo objetivo é
contribuir para o melhor exercício do direito, em  uma relação
de subordinação, na qual o saber psicológico está a serviço do
mundo jurídico.

C A atuação do psicólogo na área jurídica tem por objeto de
estudo uma das manifestações da subjetividade, ou seja, o
estudo do comportamento, enquanto que o estudo das
conseqüências das ações jurídicas sobre o indivíduo é função
da psicologia clínica. 

D O psicólogo jurídico pode fazer orientações, contribuir para
políticas preventivas e estudar os efeitos do mundo jurídico
sobre a subjetividade do indivíduo. A perícia constitui a única
atividade que não é praticada pelo psicólogo jurídico.
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QUESTÃO 25

Plínio, uma criança de seis anos de idade, foi encaminhado
ao psicólogo pelo Juiz da Vara de Infância e Juventude, com o
pedido de uma avaliação psicológica, visando verificar as
denúncias de sua mãe contra o pai dele, alegando que este está
assediando sexualmente o próprio filho. A mãe relatou ter
suspeitado quando notou alguns sintomas em seu filho, como
emagrecimento, tristeza, isolamento e muito receio de ficar
sozinho com o pai, que, segundo a mãe, é muito violento. Ela
também foi alertada pela coordenadora escolar sobre uma
diminuição no rendimento escolar da criança. Questionado pelo
juiz, quanto ao que acha do seu pai, Plínio relatou que o pai
brinca com ele no computador e lhe mostra a foto dele com outras
crianças e outros homens brincando juntos, acrescentando que
algumas crianças não gostam da brincadeira e choram.

Diante da situação hipotética relatada e acerca da intervenção
psicológica em casos de abuso sexual a crianças e adolescentes,
assinale a opção incorreta.

A Apesar de estar ocorrendo dentro de casa, e de constituir um
grave problema, o envolvimento de Plínio nessa eventual
forma de pornografia não caracteriza a ocorrência de abuso
sexual. O psicólogo deve elaborar laudo informando ao
solicitante a descaracterização do abuso.

B O psicólogo deverá considerar um aspecto muito comum no
abuso sexual intrafamiliar, denominado síndrome de segredo,
no qual o agressor ou pedófilo, visando a se proteger, faz
ameaças e barganhas com a criança abusada.

C O psicólogo deverá avaliar essa família quanto aos fatores de
risco constantemente verificados em famílias incestuosas,
como pai ou mãe abusado em suas famílias de origem; adição;
famílias reestruturadas; e mudanças de comportamento da
criança, como conduta hipersexualizada, fugas do lar e
diminuição no rendimento escolar.

D O psicólogo deverá ficar atento a alguns sinais que indicam a
percepção de Plínio em relação ao pai, tais como desejo de
ficar afastado do agressor e o medo deste; sua opinião
desfavorável à situação, não consentindo; ocorrência de
sentimentos de medo, raiva e o rompimento da relação de
confiança e do vínculo afetivo com o adulto, devido à
violência. 

QUESTÃO 26

De acordo com a abordagem cognitivista, assinale a opção correta
acerca dos objetivos das intervenções psicoeducativas em grupo
com cuidadores de crianças e adolescentes soropositivos.

A As intervenções psicoeducativas em grupos de cuidadores de
crianças e adolescentes soropositivos visa promover a troca
de experiências entre os cuidadores, informando-os sobre seu
dever de revelar a soropositividade à escola que a criança
freqüenta.

B A intervenção psicoeducativa junto aos cuidadores visa
melhorar o nível de conhecimento sobre HIV/AIDS,
esclarecer quanto aos benefícios de se falar abertamente e
irrestritamente acerca do diagnóstico, a fim de eliminar a
discriminação nos vários contextos sociais.

C A intervenção visa desenvolver junto ao cuidador habilidades
de enfrentamento adaptativas, orientá-lo para revelar o
diagnóstico de soropositividade à criança ou ao adolescente
somente quando estes colocarem a pergunta, antes do que, a
revelação trará problemas emocionais. 

D A intervenção tem como objetivo preparar os cuidadores para
lidar com estressores relativos à soropositividade, tendo em
vista que o ajustamento do cuidador pode influenciar o bem-
estar psicológico das crianças e dos adolescentes
soropositivos.

Texto para as questões 27 e 28

Um paciente chegou ao psicólogo com a seguinte queixa
de angústia: “um alarme que dispara, isso pega meu corpo todo,
fico com vertigem e caio”. O paciente afirmou ter certeza, agora,
de que a causa da angústia “é o fumo e o álcool”, pois, há
quinze anos, socorrido por especialistas e outros profissionais,
escuta que precisa ter força de vontade, caso contrário caminha
para a morte. Ao que ele dizia, na época: “eles estão enganados,
força de vontade não me falta, eles não querem reconhecer que
bebo porque gosto.” Depois de conviver com muito sucesso no
trabalho, sua empresa entrou em falência e ele perdeu tudo:
“perdi minha glória e tomo, desde então, como companheira, a
dor. Não deixo de fazer minhas coisas, mas sou um doente do
limite, não sei parar.”

QUESTÃO 27

À luz da psicologia clínica, o diagnóstico mais provável para o
caso hipotético apresentado no texto é

A psicose.
B neurose.
C episódio depressivo.
D fobia.

QUESTÃO 28

Considerando a situação hipotética apresentada no texto, assinale
o opção correta acerca da modalidade de tratamento psicológico
mais adequada ao paciente.

A O mais adequado no caso é a terapia familiar, visando incluir
os membros da família no tratamento, de modo a auxiliarem
na motivação para a mudança do hábito de beber.

B O psicólogo deverá indicar terapia de grupo, visando fazer
que o paciente melhore a capacidade de vincular-se ao grupo
e siga as normas do mesmo.

C A modalidade terapêutica mais indicada é a psicoterapia
individual, de modo a que o paciente perceba que há equívoco
na sua certeza quanto à causa de seu sofrimento, permitindo-
lhe construir uma verdade particular sobre seus sintomas.

D O psicólogo deve propor ao paciente, diante da cronicidade
de seu caso, uma internação psiquiátrica para desintoxicação.

QUESTÃO 29

Considerando-se as diferenças entre psicanálise e psicoterapia,
assinale a opção correta.

A Tanto em psicanálise, quanto nas outras psicoterapias, o
conceito de efeito terapêutico consiste em resolver, para um
dado sujeito, o intolerável do sintoma. Ao desaparecer o que
era intolerável, mudam-se simultaneamente a causa e o
sujeito.

B Psicoterapeutas e psicanalistas acolhem a mesma demanda
que o sintoma motiva e utilizam o mesmo meio, a palavra.
Entretanto, reconhece-se que não fazem desse meio o mesmo
uso e não visam os mesmos fins. Para a psicanálise, o efeito
terapêutico é impossível.

C Não se faz análise só para abrandar o sofrimento, mas também
para descobrir sua razão de ser. Nesse sentido, tanto a
psicanálise como as psicoterapias tratam revelando o
inconsciente ou, em outros momentos de maior angústia,
fazendo calar o inconsciente.

D A psicanálise é de fato uma terapêutica, mesmo que seja com
uma finalidade diferente de outras.
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QUESTÃO 30

Acerca da prática da psicoterapia cognitiva, assinale a opção

correta.

A O terapeuta, nessa postura, sabe aquilo que é melhor para seu

cliente, fundamentado na concepção de que quando não se

obtém o princípio da correspondência com o mundo exterior,

as emoções disfuncionais indicam a falta de compatibilidade

entre a realidade interna e a externa.

B A terapia é realizada em conjunto (paciente e terapeuta), os

quais planejam como identificar os pensamentos, sentimentos

e sensações. Uma vez identificados, o paciente é instruído a

abordar suas crenças para redefinir a realidade de um modo

satisfatório, assumindo a culpa pelos próprios fracassos

causados pelas crenças que distorciam o meio externo.

C A terapia cognitiva tem como alicerce básico a compreensão

dos processos cognitivos e sua rede de significados que são

estabelecidos por meio da percepção, seleção e significação

das informações provenientes dos meios externo e interno.

Assim, cada indivíduo percebe a vida de um jeito único, com

uma visão do mundo pautada nas crenças.

D A cada sessão, devem ser estabelecidas lições de casa. Essas

tarefas consistem em pedir ao paciente que faça uma espécie

de diário sobre fatos de seu dia-a-dia. Assim, associando

atitudes a fatos, o se/então auxilia na construção de novas

crenças pelo indivíduo, as quais irão ajudá-lo a livrar-se do

que o perturbava. 

QUESTÃO 31

Lucíola acabou de sair de uma clínica psiquiátrica, onde,

pela segunda vez, foi tratada de um surto delirante. Ela se queixa

de se sentir observada e perseguida na rua e da persistência de

alucinações psíquicas: “ouço vozes, queria eu ter uma cabeça

silenciosa”. Diz de seu pai, violento e autoritário: “nunca lhe

perdoarei por ter sempre batido em minha mãe. Não posso

respeitá-lo, nem amá-lo. Nunca foi um pai para mim. O que fez

a minha mãe não posso justificar. Mas, minha mãe ficou com ele,

nunca disse nada. Talvez ela gostasse disso”.

Na situação hipotética acima e à luz da psicopatologia clínica, o

diagnóstico mais provável é

A neurose.

B fobia.

C psicose.

D episódio delirante.

Texto para as questões de 32 a 34

Françoise, com 23 anos de idade, foi encaminhada ao
psicólogo por um médico, clínico geral, para avaliação
psicológica. Ela diz estar “afetada por uma anorexia”, já há
muitos anos, embora sua aparência física e seu peso praticamente
normal para a estatura não pareçam confirmar sua queixa. Todos
os dias, ela enche a boca de comida, mastiga até ficar uma papa,
depois cospe tudo na lata de lixo. Recentemente, consultou outro
terapeuta, que lhe garantiu não ser possível ela sofrer de uma
anorexia, pois seu peso era normal. Vive há três anos com um
parceiro, mas este está em vias de deixá-la para viver com outra
mulher. Devido a esse fato, Françoise relata sofrer insônia e
desânimo para o trabalho, além de chorar por qualquer motivo.
Ela diz ter vontade de morrer, como lembra ter tido, quando, aos
quinze anos de idade, teve um episódio de anorexia pura, espécie
de greve de fome.

QUESTÃO 32

Acerca das fases de um processo psicodiagnóstico para o caso de
Françoise, relatado no texto, assinale a opção incorreta.

A Diante da queixa relatada por Françoise, deve-se definir as
hipóteses iniciais e os objetivos do exame.

B É necessário, como primeira etapa do processo, iniciar a
psicoterapia com Françoise.

C Planejar e selecionar os instrumentos de exame psicológico e
submeter Françoise a eles faz parte de uma das etapas do
processo.

D É importante integrar dados e informações, comunicar a
Françoise os resultados e oferecer-lhe orientação.

QUESTÃO 33

O laudo psicológico resultante do processo psicodiagnóstico de
Françoise, e que será encaminhado ao solicitante, deve

A ser sucinto, sistemático, descritivo do exame realizado com
Françoise, evitando fazer interpretações.

B ser detalhado e conter todas as informações colhidas durante
a avaliação, por ser um documento que tem o objetivo de
auxiliar no tratamento clínico.

C informar ao solicitante que as características de personalidade
apontadas no resultado dos testes determinam com segurança
a qualidade da relação conjugal. 

D fornecer ao solicitante somente os dados que sejam relevantes
para a tomada de decisões sobre o tratamento da paciente,
evitando detalhes, e deve primar pela prudência e
confiabilidade dos dados.

QUESTÃO 34

Com base no caso clínico relatado no texto, o diagnóstico
conclusivo mais adequado a ser apresentado pelo psicólogo
é o de

A anorexia mental.
B bulimia nervosa.
C episódio depressivo.
D transtorno alimentar.
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QUESTÃO 35

João e Rosa, ambos homossexuais e vivendo com seus

respectivos companheiro e companheira, decidiram adotar um

filho. Ao efetivar o pedido de adoção, eles propuseram que o
filho fosse criado pelas quatro pessoas. 

No contexto dessa situação hipotética, assinale o opção correta

acerca dos elementos a serem incluídos nas pesquisas sobre as
novas modalidades familiares.

A Deve-se considerar que os filhos de pais homossexuais

carregam uma especificidade que pode ser questionada
freqüentemente pela sociedade, assim como será preciso

admitir que os pais homossexuais são diferentes de outros
pais.

B A pesquisa deve incluir a possibilidade de o filho dessa
modalidade familiar ser mais suscetível, em comparação aos

filhos de casal heterossexual, a se tornar homossexual,
depressivo, sofrer de distúrbios psicóticos ou adotar

comportamentos associais.
C Deve-se incluir como elemento na pesquisa a possibilidade de

conceder aos pais homossexuais direitos mais restritos e
estabelecer que, somente se rejeitarem sua inclinação sexual,

conseguirão provar sua aptidão para criar seus filhos.
D São elementos imprescindíveis para a pesquisa testar as

aptidões psicológicas dos homossexuais para serem pais e
verificar se eles pais serão capazes de oferecer referências

quanto às diferenças anatômicas.

QUESTÃO 36

Tendo em vista os fenômenos atuais relativos às novas

modalidades de família, assinale a opção correta.

A A família contemporânea, horizontal e em redes, vem

deixando de garantir a reprodução das gerações. Um exemplo
é fornecido pela prática do aborto, que conduz à redução do

gênero humano.
B O casamento está em constante declínio. Nos dias atuais, tem

sido mais tardio mas também  reflexivo, festivo ou útil e,
freqüentemente, precedido de um período de união livre, de

concubinato ou de experiências múltiplas de vida comum ou
solitária. Os filhos são, cada vez mais, concebidos fora dos

laços matrimoniais. 
C Para além das distinções feitas entre o gênero e o sexo, o

materno e feminino e(ou) a sexualidade psíquica e o corpo
biológico, o desejo de um filho nem sempre terá algo a ver

com a diferença dos sexos, da qual já se pode prescindir para
a constituição de uma família.

D Todas as pesquisas sociológicas mostram que a família, nas
novas modalidades, têm se tornado um valor cada vez menos

seguro, ao qual as pessoas renunciam cada vez mais.
A família já não é mais tão desejada por homens, mulheres e

crianças.

QUESTÃO 37

Messias acaba de receber um diagnóstico de câncer de
intestino. Revela-se perplexo com essa situação, pois sempre
cuidou de manter hábitos de vida que garantissem uma boa saúde,
nunca fumou ou ingeriu excessivamente bebida alcoólica nem fez
uso de outras drogas; sua alimentação é saudável, e ele
regularmente pratica exercícios físicos. Exatamente nesse
momento, há um ano aposentado, planejava fazer uma longa
viagem com sua esposa, tendo em vista que seus três filhos são
independentes, cada qual com sua própria família e trabalho.
Messias foi encaminhado ao psicólogo por seu oncologista, que
descreveu sintomas depressivos no paciente, o que tem
dificultado sua adesão ao tratamento médico. 

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta
acerca da condição psicológica de um paciente que vivencia o
diagnóstico de uma doença grave.

A Messias, antes com uma conduta normal, sucumbiu a uma
reação transitória.

B Messias possui estabilidade restrita, cuja continuidade está
sempre ameaçada. 

C Messias apresenta depressão por falta de esperança ou por
autopiedade.

D Messias está deprimido devido ao impacto do diagnóstico e
tratamento do câncer. 

QUESTÃO 38

Petrus vem-se tratando de uma anemia severa há
dois anos. O problema se agrava a cada dia, o que exigiu várias
transfusões e hospitalizações devido a infecções recorrentes. Os
exames revelam que Petrus não possui condições para transplante
de medula, sendo-lhe, então, prescritas novas transfusões e
também antibióticos, ao que Petrus recusou-se. Uma avaliação
psiquiátrica concluiu por um diagnóstico de depressão, tal que a
decisão do paciente de interromper o tratamento não poderia ser
levada em conta. A família foi então recebida pelo comitê de
ética, ao qual Petrus relatou: “Estão dizendo que estou deprimido
e que por isso não posso tomar decisões que afetem minha vida,
talvez eu esteja mesmo deprimido, mas também sou realista em
relação ao meu problema de saúde, para o qual sei não existir
solução. Eu, minha esposa, minha filha, estamos mensalmente
neste hospital para fazer as transfusões, devido às infecções
recorrentes. Por isso decidi terminar a luta, para evitar todos os
sofrimentos, os meus e os de minha família. Quero voltar para
casa. É lá que quero passar meus dias finais.” Após isso, o
procedimento adotado pela equipe médica foi o de respeitar a
decisão do paciente, propondo-lhe um acompanhamento
multidisciplinar visando sua qualidade de vida.

A resolução que fundamenta o procedimento adotado pela equipe
médica na situação hipotética acima caracteriza um(a)

A eutanásia ativa direta.
B distanásia.
C ortotanásia.
D suicídio assistido.
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QUESTÃO 39

Acerca das alternativas para resolução de conflito, conciliação e

mediação familiar, assinale a opção incorreta.

A O conciliador deve abster-se de fazer sugestões, restringindo-

se a alertar sobre as possibilidades de perdas recíprocas das

partes, sempre conduzidas pela seguinte crença popular de

que é melhor um mau acordo que uma boa demanda.

B A crise familiar pode perdurar mesmo com a decisão judicial

que põe fim ao conflito jurídico, pois, no procedimento

judicial, o aspecto subjetivo dos envolvidos, em muitos casos,

não é devidamente abordado e examinado.

C Com a psicanálise, são encontradas explicações de como

podem ser inócuas soluções jurídicas que desconsideram o

indivíduo na sua singularidade e não observam o

comportamento ético socialmente almejado.

D Há necessidade de assistência psicológica para as famílias

desagregadas, sobretudo quando, em meio ao descontrole

emocional inserido, as crianças são afetadas, gerando

irreparáveis prejuízos de ordem emocional.

QUESTÃO 40

Carla recebeu uma intimação do conselho tutelar, devido
a denúncia de ocorrência de maus tratos ao filho, feita por sua
vizinha, que relatou ter escutado Carla bater com violência em
seu filho de 5 anos de idade. Carla se disse arrependida de ter
batido no filho, que é seu único companheiro, e que isso nunca
ocorrera antes. Ela crê que só o fez porque, nos últimos dias, tem
estado muito nervosa, depois de ter sido demitida de seu emprego
e por não saber como fará para sustentar a ela e ao filho.
O pai dele, que, há três anos saiu de casa para trabalhar e não
voltou, permanecendo afastado todo esse tempo, agora retornou
dizendo querer que o filho vá morar com ele e sua nova família.
Carla teme perder a guarda do filho e se desesperou com essa
possibilidade. 

Acerca da medida judicial a ser aplicada na situação hipotética
acima, assinale a opção correta, de acordo com o Estatuto da
Criança e do Adolescente.

A Carla perderá o direito de exercer o pátrio poder, devido a sua
falta ou carência de recursos materiais para criar seu filho.

B Carla não perderá seu direito de pátrio poder, por tratar-se de
um episódio motivado por sua condição atual, diante da qual
receberá assistência para permanecer com seu filho.

C Carla terá a suspensão do pátrio poder decretada
judicialmente, por ter descumprido seus deveres de proteção
ao filho.

D O filho de Carla deverá ser inserido em uma família substituta
mediante guarda, tutela ou adoção, até que ela possua novo
emprego, ou seja, condições de assegurar ao filho seus
direitos.




