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A vida após a vida 
 

            O senhor D., de 95 anos, choca-se toda vez 
que vê, na televisão, notícia da morte da menina 
Isabella. Não que se choque com novos 
desenvolvimentos do caso. Como não se lembra do 
noticiário do dia anterior, e nem mesmo, quando 
chega a hora do noticiário da noite, daquele que viu à 
tarde, a cada noticiário trava conhecimento do caso 
pela primeira vez. A cada vez um choque novinho em 
folha. D. mora com a filha e o genro. A mulher já 
morreu há alguns anos. A filha chama-se Luíza, mas 
ele a chama de Ana, que era o nome da mulher. A 
família já se acostumou às confusões que povoam a 
mente de D. e em geral não se dá ao trabalho de 
corrigi-lo. Contra essa confusão específica, porém, o 
genro costuma se insurgir: “Se esta aqui é Ana, que 
estou fazendo eu nesta casa?”, pergunta. 
            A senhora T., de 87 anos, passa horas lendo a 
mesma página do mesmo livro. Sentada à mesa, 
acompanha com o dedo a linha em que os olhos 
pousam. Às vezes, o dedo permanece muito tempo na 
mesma linha. Outras vezes, vai velozmente até o fim 
da página, e então volta ao início, e começa de 
novo(...) T. não apenas não grava o que leu – também 
não grava o que come. Pode já ter almoçado, mas, se 
vê a sobrinha, que chega sempre atrasada, sentar-se à 
mesa, ela se senta também.(...) 
            O senhor L., de 94 anos, às vezes é levado 
pelo acompanhante para dar uma volta no quarteirão, 
na cadeira de rodas a que foi reduzido desde que 
quebrou a perna. Outras vezes, a filha o tira de casa 
para uma ida ao médico. Quando volta, ele custa a 
reorientar-se. “De quem é esse apartamento?”, 
pergunta. Não adianta dizerem que é o seu próprio 
apartamento, ele não aceita tal explicação. “Que 
apartamento bom”, elogia. 
            A senhora H., de 82 anos, costumava 
comparecer uma vez por mês à reunião em que, com 
amigas da mesma idade, costurava roupas de crianças 
para os pobres. Como as amigas sabiam que ela 
andava meio esquecida, telefonaram na véspera para 
lembrá-la da reunião. No dia mesmo voltaram a ligar, 
para lembrar que o compromisso era às 15 horas. Eis 
porém que a reunião se inicia e nada de H. aparecer. 
Resolvem ligar para a casa dela e ficam sabendo pela 
empregada que H. realmente chegou a sair de casa. 
Na rua, em vez de tomar um táxi, pôs-se a andar a pé 
em volta do quarteirão. Esqueceu-se de para que 
saíra. Quando cansou, voltou para casa. “Ainda bem 
que voltou”, comentou a empregada. Foi a última vez 
que chamaram H. para a reunião. 
            Um subproduto do notável progresso da 
medicina em prolongar as vidas é a explosão do 
mercado de trabalho para a profissão de atendente. 
Outro é a redobrada atividade das fábricas de fraldas 

geriátricas. Outro ainda é a quantidade cada vez 
maior de pessoas cuja mente lhes dá adeus bem antes 
do corpo. As avarias da memória acabam por roubar 
também o passado de pessoas para as quais o futuro 
já faltava – e o presente é uma linha tênue demais 
para equilibrar com segurança um ser humano. 
Começa-se por esquecer os compromissos, como a 
senhora H. Evolui-se para não reconhecer onde se 
está, como o senhor L., e daí para não se lembrar da 
linha que acabou de ler ou da comida que acabou de 
comer, como a senhora T. No percurso, vai se 
esgarçando essa coisa que nos segura a nós mesmos 
chamada “eu”. A certa altura, essa coisa se extingue, 
e a pessoa não reconhece mais a si própria. Uma 
população cada vez maior de eus à deriva caracteriza 
o admirável mundo novo deste início do século XXI. 
            A maior esperança de cura ou de atenuação, 
dos males que afetam o cérebro dos velhos reside 
hoje, como no caso do diabetes ou da doença de 
Parkinson, nas possibilidades regenerativas das 
células-tronco. No Brasil, as pesquisas com células-
tronco obtidas em embriões descartados encontram-
se pendentes de decisão do Supremo Tribunal 
Federal. O julgamento, iniciado no dia 5 de março, 
teve seu andamento suspenso por um pedido de vistas 
do ministro Carlos Alberto Direito. Transcorrido um 
mês, o ministro Direito requereu, na semana passada, 
a prorrogação de seu pedido, e não tem prazo para 
recolocar a matéria em julgamento. Pode ser nesta 
semana, pode ser daqui a dois anos. O ministro 
Direito é um católico praticante e observante das 
diretrizes de Roma. A Igreja Católica é contra a 
pesquisa com embriões em nome da vida, tal qual a 
entende. 

Roberto Pompeu de Toledo, in Veja,  

16 de abril de 2008 

1 - O texto apresenta três “subprodutos do notável 
progresso da medicina”. O último se refere: 
A) à insegurança do ser humano. 
B) a pesquisas com células-tronco. 
C) à falta de perspectivas para o futuro. 
D) a problemas de senilidade. 

2 - No texto, a referência à morte da menina 
Isabela, jogada do 6º andar de um prédio em São 
Paulo, no mês de abril deste ano: 
A) ilustra o caso do senhor D., de 95 anos, 

personagem do texto. 
B) é o recurso utilizado pelo autor para provar como 

o senhor D. se beneficiaria com as novas 
pesquisas. 

C) evita que os leitores ignorem um caso de 
infanticídio que, inevitavelmente, acabará por 
cair no esquecimento. 

D) desvia a atenção do leitor com o objetivo de 
amenizar o assunto desenvolvido nos parágrafos 
seguintes. 
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3 - Assinale a opção que não pode ser relacionada 
ao texto. 
A) Apesar do recurso utilizado pelo autor, indicando 

a inicial do nome e a idade dos idosos em cada 
caso descrito, não se pode atestar que os 
personagens sejam reais e, possivelmente, 
simbolizam pessoas que apresentam sintomas das 
doenças. 

B) Provavelmente, o autor consumiu quatro 
parágrafos descrevendo  mais de um caso com o 
objetivo de valorizar os problemas enfrentados 
pelos idosos e que possivelmente poderiam ser 
atenuados caso as pesquisas com embriões se 
realizassem. 

C) No título do texto, em que a palavra VIDA se 
repete, a segunda ocorrência está intimamente 
ligada à pesquisa com células-tronco.  

D)  A ocorrência da palavra VIDA na última linha 
do texto se opõe à morte. 

4 - No trecho: “Como não se lembra do noticiário 
do dia anterior...”, a conjunção poderia ser 
substituída, sem alteração de sentido, por: 
A) já que 
B) consoante 
C) conquanto 
D) posto que 

5 - Como se justifica o plural da palavra “eu” no 
5º parágrafo? 
A) Através da nova organização sintática do 

enunciado. 
B) Pelo desconhecimento das regras de plural. 
C) Em português, a flexão de plural é feita com o 

acréscimo de s ao final da palavra. 
D) Pela mudança na classe gramatical. 

6 - Em “A família já se acostumou às confusões 
que povoam a mente de D.”, o pronome oblíquo 
está em posição proclítica, que se justifica da 
mesma maneira que em: 
A)  “Contra essa confusão específica, porém, o genro 

costuma se insurgir.”  
B)  “O senhor D., de 95 anos, choca-se toda vez que 

vê, na televisão, notícia da morte da menina 
Isabella.” 

C)  “... mas ele a chama de Ana, que era o nome da 
mulher.” 

D)  “...e em geral não se dá ao trabalho ...” 
 
 
 
 
 
 
 

7 - Aponte a única oração que não funciona como 
adjetivo. 
A) “Sentada à mesa, acompanha com o dedo a linha 

em que os olhos pousam.”  
B) “...e daí para não se lembrar da  linha que acabou 

de ler...” 
C) “A família já se acostumou às confusões que 

povoam a mente de D.” 
D) “Não adianta dizerem que é o seu próprio 

apartamento, ele não aceita tal explicação.” 

8 - Assinale a opção que deve ser preenchida com 
o primeiro termo entre parênteses. 
A) ________ você quer chegar com essas pesquisas? 

(Onde - Aonde) 
B) Não foi possível reunir mais dados ___________ 

pesquisas com embriões. (há cerca de - acerca de) 
C) Fiquei satisfeito porque esta decisão veio ______ 

meus objetivos. (de encontro a - ao encontro de) 
D) Não concordaram com as pesquisas e _________ 

aceitaram as minhas sugestões. (tampouco - tão 
pouco) 

Leia a tirinha antes de responder às questões abaixo: 
 

 
9 - No primeiro quadrinho da tira, a palavra QUE 
deve ser classificada como: 
A) conjunção causal. 
B) conjunção integrante. 
C) pronome relativo. 
D) conjunção concessiva. 

10 - Indique a função sintática das formas 
substantivadas LER e ESCREVER, no último 
quadrinho. 
A) Predicativo  
B) Objeto indireto 
C) Objeto direto 
D) Complemento nominal 
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11 - Assinale a alternativa que preenche correta e 
respectivamente as lacunas da frase abaixo. 
 

Nas estruturas do Sistema Único de Saúde, as 
Conferências de Saúde devem reunir-se a cada 
_____________________ com a representação dos 
_____________________. 
 

A) 2 anos – gestores do governo federal e 
profissionais de saúde. 

B) 2 anos – gestores das secretarias municipais e 
estaduais de saúde. 

C) 4 anos – vários segmentos sociais. 
D) 4 anos – gestores das secretarias municipais e 

estaduais de saúde. 

12 - Considere as afirmações abaixo sobre os 
princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. 
 

I - Universalidade de acesso aos serviços de saúde 
apenas no nível primário de assistência. 

II - Integralidade de assistência, entendida como 
um conjunto articulado e contínuo de ações e 
serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos para cada caso somente nos 
níveis de baixa e média complexidade do 
sistema. 

III - Participação da comunidade. 
 

Marque a alternativa correta. 
A) Apenas a II  
B) Apenas a III 
C) Apenas a I 
D) I e II 

13 - Em relação às diretrizes do modelo 
assistencial do SUS no Brasil,  está incorreto 
afirmar que: 
A) a atenção à saúde da população em relação à 

integralidade deve incorporar um amplo espectro 
de intervenções, articulando ações de promoção e 
prevenção, curativas e de reabilitação. 

B) a eqüidade refere-se à garantia de que todos os 
cidadãos – não importando gênero ou situação 
social, econômica, cultural ou religiosa – devem 
obter igual acesso a todos os níveis do sistema de 
saúde. 

C) a área de abrangência de uma Unidade de Saúde 
deve estar limitada geograficamente e conter a 
identificação de áreas de risco, possibilitando um 
diagnóstico demográfico, socioeconômico, 
cultural e epidemiológico da população a ser 
assistida. 

D) o controle social refere-se à organização do 
sistema de saúde para a participação da 
população na determinação de políticas públicas. 

 
 

14 - A propósito da gestão municipal do Sistema 
Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa 
incorreta. 
A) A direção municipal do SUS é exercida pela 

respectiva Secretaria de Saúde ou órgão 
equivalente. 

B) As ações e serviços de saúde executados pelo 
SUS, são organizados de forma regionalizada e 
hierarquizada por complexidade crescente. 

C) A rede municipal de serviços de saúde incorpora 
compulsoriamente todos os serviços públicos, 
filantrópicos e privados existentes. 

D) Os municípios podem constituir consórcios, 
equacionando um conjunto de ações necessárias 
pra garantir o princípio da integralidade. 

15 - Segundo estudo realizado pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), cerca de 2,2 
milhões de pessoas morrem anualmente no 
mundo, vítimas de acidentes ou doenças 
relacionadas ao trabalho. Esses dados revelam a 
importância do desempenho de atividades 
referentes à promoção e proteção da saúde dos 
trabalhadores. No Brasil, as ações e serviços 
referentes à saúde do trabalhador devem ser 
executadas pelo: 
A) Ministério do Trabalho. 
B) Sistema de Previdência Social. 
C) SUS – direção municipal. 
D) Ministério da Saúde. 

16 - O movimento denominado Reforma 
Psiquiátrica Brasileira, que propõe, com o apoio 
do Executivo e Legislativo, a mudança do modelo 
assistencial em saúde mental, teve como resultado, 
há cerca de duas décadas, a criação de um novo 
espaço para a saúde mental denominado, 
geralmente, de CAPS – Centro de Atenção 
Psicossocial. Com relação ao CAPS, é correto 
afirmar:  
A) o CAPS, na medida em que se caracteriza pela 

intervenção psicossocial e exclui a dimensão 
biológica no tratamento, apesar de apresentar 
várias contribuições, torna-se um entrave à 
conquista da integralidade biopsicossocial nesta 
modalidade de serviço. 

B) o CAPS, por ser em geral uma unidade de 
referência primária e secundária, tem preconizada 
a sua localização para os diversos distritos 
sanitários nas capitais e nos grandes centros. 

C) a ausência de psiquiatras nas unidades tipo CAPS 
está preconizada na Lei 10.216, que “dispõe 
sobre a proteção e os direitos das pessoas 
portadores de transtornos mentais e redireciona o 
modelo assistencial”, tendo em vista seu objetivo 
central de intervir na prevenção primária, 
deixando com os hospitais psiquiátricos a tarefa 
da prevenção secundária e terciária. 
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D) o objetivo principal do CAPS é promover a 
readaptação ou reinserção do doente mental na 
sociedade, portanto intervém prioritariamente na 
prevenção terciária. 

17 - No Brasil, o Sistema Único de Saúde 
estabelece como competência municipal: 
A) a vigilância sanitária de portos e aeroportos. 
B) a execução de serviços de vigilância 

epidemiológica e saúde do trabalhador. 
C) a coordenação da rede de laboratórios de saúde 

pública e hemocentros. 
D) o financiamento pleno dos recursos para o setor 

de saúde local. 

18 - De acordo com a Lei 8080/90, pode ser 
considerada despesa com ações e serviços de saúde 
a quantia aplicada em: 
A) capacitação de recursos humanos do SUS. 
B) pagamento de aposentadorias e pensões. 
C) assistência à saúde de clientela fechada. 
D) merenda escolar. 

19- A Lei 8080/90 estabelece as atribuições de 
cada nível de governo, dentro do Sistema Único de 
Saúde – SUS. Segundo esta lei, é atribuição da 
União: 
A) gerir laboratórios públicos de saúde e 

hemocentros vinculados ao SUS. 
B) formar consórcios intermunicipais entre as 

diversas regiões dos estados. 
C) elaborar normas para regular as relações entre o 

SUS e os serviços privados contratados de 
assistência à saúde. 

D) executar ações de saneamento básico para a 
população. 

20 - Atualmente, o repasse financeiro da União 
para estados e municípios se dá por meio de: 
A) transferências pactuadas e integradas. 
B) pagamentos de produtividade. 
C) pagamentos por procedimento. 
D) transferências regulares e automáticas. 
 
 
21 - Nos Três Ensaios sobre a Sexualidade, Freud 
mostra que no estudo das perversões o instinto 
sexual tem que lutar contra forças ou barragens 
psíquicas que atuam como resistências. Essas 
forças são: 
A) amor e ódio. 
B) vergonha e repugnância. 
C) raiva e repressão. 
D) regressão e ódio. 
 
 

22 - Segundo Jean Piaget, o estágio de 
desenvolvimento infantil que se caracteriza pelas 
regulações afetivas elementares e pelas primeiras 
fixações exteriores da afetividade é:  
A) estágio da inteligência intuitiva ,dos sentimentos 

interindividuais e das relações sociais. 
B) estágio dos reflexos, ou mecanismos hereditários 

e instintivos. 
C) estágio dos primeiros hábitos motores e das 

primeiras percepções organizadas. 
D) estágio da inteligência senso-motora ou prática. 

23 - Em Três Ensaios Sobre Sexualidade, pode-se 
dizer a respeito de sintoma: 
A) um dos significados de um sintoma é a 

representação de uma fantasia sexual. 
B) o sintoma tem um único significado e serve para 

representar simultaneamente diversos processos 
mentais.   

C) um sintoma é a epresentação de um único 
processo ou fantasia mental inconsciente. 

D) para psicanálise o sintoma é uma representação 
consciente e não pode alterar seu significado. 

24 - Freud em Três Ensaios Sobre Sexualidade 
introduziu dois termos técnicos, ou seja, um onde 
a pessoa de quem procede a atração sexual e, o 
outro, que é o ato a que o instinto conduz. Marque 
os dois termos técnicos respectivamente: 
A) instinto sexual e inversão. 
B) objetivo sexual e objeto sexual. 
C) objeto sexual e objetivo sexual. 
D) instinto e libido. 

25 - Segundo Vigotsky, o estado de 
desenvolvimento mental de uma criança só pode 
ser determinado se forem revelados: 
A) o nível de a maturidade e a idade. 
B) o nível de desenvolvimento da memória e do 

pensamento. 
C) o nível de desenvolvimento real e a zona de 

desenvolvimento proximal. 
D) o nível de desenvolvimento pensamento do 

pensamento é a maturidade. 

26 - De acordo com Vigotsky, o atributo essencial 
do brinquedo é que uma regra torna-se: 
A) um jogo. 
B) uma idéia. 
C) um prazer. 
D) um desejo.  

27 - Quais são os dois princípios de totalidade 
funcional e interdependência que influenciam o 
desenvolvimento cognitivo nos estudos de Piaget? 
A) Esquema e Adaptação  
B) Organização e Adaptação 
C) Lógico e Concreto 
D) Esquema e Organização 
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28 - Segundo Piaget, os processos de acomodação 
levam a criança a estabelecer com o mundo 
relações de: 
A) egocentrismo. 
B) subjetividade 
C) afetividade.  
D) objetividade. 

29 - Nos estudos preliminares de Kurt Lewin 
sobre liderança, quais os estilos nomeados que 
davam eficácia ao grupo? 
A) Líder laissez-faire e democrático.   
B) Líder carismático, intelectual e laissez-faire. 
C) Líder intelectual, democrático e carismático. 
D) O líder autoritário, democrático e laissez-faire.  

30 - De acordo com o Código de Ética, ao 
Psicólogo é vedado: 
A) Prestar serviço ou vincular o título a serviço de 

atendimento psicológico cujos procedimentos, 
técnicas e meios não estejam regulamentadas ou 
reconhecidas pela profissão. 

B) Levar ao conhecimento das instâncias 
competentes o exercício ilegal ou irregular da 
profissão, transgressão e princípios e diretrizes 
deste código ou da legislação profissional. 

C) Ingressar, associar-se ou permanecer em uma 
organização, considerando a missão, a filosofia, 
as políticas, as normas e as práticas nela vigentes.      

D) Fornecer a quem de direito, na prestação de 
serviços psicológicos, informações concernentes 
ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo 
profissional.   

31 - O Código de Ética Profissional do Psicólogo, 
quanto às responsabilidades e deveres 
fundamentais dispõe que deve o profissional: 
A) participar de greves e interromper as atividades 

de emergência. 
B) induzir qualquer pessoa ou organização a recorrer 

a seus serviços. 
C) realizar diagnósticos, divulgar procedimento ou 

apresentar resultados de serviços psicológicos em 
meios de comunicação,de forma a expor pessoas, 
grupos e organização. 

D) prestar serviços profissionais em situações de 
calamidade pública ou de emergência, sem visar 
beneficio pessoal. 

32 - O Código de Ética do Psicólogo, em suas 
Disposições Gerais trata: 
A) da fixação de remuneração pelo trabalho 

realizado. 
B) das transgressões dos preceitos do Código. 
C) dos relacionamentos com outros profissionais. 
D) dos deveres fundamentais.  
 

33 - Arantes em seu livro “Pensar: A que se 
destina?...” fala sobre a crise da modernidade. 
Que crise seria essa? 
A) Pensar a subjetividade em detrimento da 

racionalidade como único modo legítimo e 
verdadeiro de leitura de mundo. 

B) Assenta-se em uma base epistemológica diversa 
porque reúne colocações oriundas de campos de 
saberes diferentes. 

C) A Ética toma seu papel principal e assim o ciclo 
da modernidade e do homem caminha para um 
futuro de derrocada final. 

D) Predomínio dos processos de exclusão sobre os 
de inclusão, do capital sobre o trabalho, do 
mercado sobre a democracia, da propriedade 
sobre os direitos sociais.      

34 - Arantes enfoca a questão da Aprendizagem e 
do processo de aprender como: 
A) aprendizagem como dissociado do ato político e 

de subjetivação. 
B) aprendizagem como transição que desaparece 

com a solução ou resultado. 
C) aprendizagem começa com uma experiência da 

problematização e estranhamento do real. 
D) aprendizagem como racionalização da realidade e 

conformidade do Devir.      

35 - Analisando o texto de Arantes e 
colaboradores, as discussões sobre a cientificidade 
da psicologia fazem uma apreciação crítica no 
seguinte sentido: 
A) postulação da unificação dos diferentes ramos da 

psicologia. 
B) busca de “eficácia discutível” na sua 

“importância de especialista”. 
C) negação da convergência entre a psicologia 

experimental, dita naturalista e a psicologia 
clínica, dita humanista.  

D) muitos trabalhos de psicologia se misturam a 
práticas alternativas que são mais eficazes e 
acessíveis.     

36 - Segundo Freud, quais, dentre os fatores 
abaixo, se exclui das manifestações da sexualidade 
infantil? 
A) Chupar o dedo  
B) Masturbação 
C) Erotismo externo 
D) Auto-erotismo 

37 - Para Freud, a sexualidade infantil 
apresentava características bem particulares. 
Assinale a alternativa correta sobre o tema, 
conforme a visão que ele questionou: 
A) uma característica da idéia popular sobre o 

instinto sexual é que ele está ausente na infância e 
só desperta no período da puberdade. 
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B) uma característica da idéia popular sobre o 
instinto sexual é que já estava presente na 
infância. 

C) uma característica da idéia popular sobre o 
instinto sexual é que ele está presente na infância 
e só desperta no período da puberdade. 

D) uma característica da idéia popular sobre o 
instinto sexual é que ele, apesar de está presente 
na infância, só se manifesta na idade adulta. 

38 - Cecília Coimbra, em seu livro “Operação Rio 
– O Mito das classes perigosas...” Analisa 
criticamente uma série de mitos, tais como: 
A) ocupação pelas forças armadas dos locais ditos 

perigosos acabaria com a violência urbana.  
B) estereótipo em relação aos pobres de hoje. 
C) a mídia produz verdade que interessa a classe 

dominante. 
D) a Operação Rio produziu mentiras e distorceu a 

ordem vigente. 

39 - A pós-modernidade é a era dos especialistas 
em “identificar problemas”, é a era do “surto de 
aconselhamento”. Bauman em seu livro 
“Globalização: as conseqüências humanas” 
destaca essas colocações  afirmando que: 
A) os especialistas passam a ser trocados pela 

experiência particular de cada um como sujeito 
da sua história.  

B) os especialistas passam a ser mais um agente na 
constituição de subjetividades, que pretendem a 
infinitude e a ausência de limites, através de uma 
relação voraz com tudo o que se possa consumir.   

C) os especialistas que seriam substituídos pelos 
generalistas em busca de novas construções 
sociais. 

D) os especialistas passam a ser agentes construtores 
de racionalidade e superação e indicadores de 
competitividade. 

40 - Nas discussões conceituais de Gahagan em seu 
livro “Comportamento Interpessoal e de Grupo”, 
só há grupo: 
A) quando há simplesmente uma agregação 

acidental.  
B) quando uma coleção de pessoas tem atividades 

que se relacionam mutuamente. 
C) quando as pessoas constituem uma classe 

definida por atributos particularizados. 
D) quando uma coleção de pessoas tem atividades 

díspares como um sistema diferenciado. 
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