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LEIA, COM ATENÇÃO, AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 

1.Este Boletim de Questões é constituído de 
 60 (sessenta) questões objetivas. 

2.  Confira se, além desse boletim de questões, você 
recebeu o CARTÃO-RESPOSTA destinado à marcação 
das respostas das 60 questões objetivas. 

3. Confira seu nome e número de inscrição na parte 
superior do CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu. 

4. No caso de não coincidir seu nome e número de 
inscrição, devolva-o ao fiscal e peça-lhe o seu. Se o 
seu cartão não for encontrado, solicite um cartão 
virgem, o que não prejudicará a correção de sua 
prova. 

5. Após a conferência, assine seu nome no espaço 
correspondente do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando 
caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

6. Para cada uma das questões existem 5 (cinco) 
alternativas, classificadas com as letras a, b, c, d, 
e. Só uma responde corretamente ao quesito 
proposto. Você deve marcar no Cartão-Resposta 
apenas uma letra. Marcando mais de uma, você 
anulará a questão, mesmo que uma das marcadas 
corresponda à alternativa correta. 

7. O CARTÃO-RESPOSTA não pode ser dobrado, 
nem amassado, nem rasgado. 

 
LEMBRE-SE 

8. A duração desta prova é de 4 (quatro) horas, 
iniciando às 9 (nove) horas e terminando às 
13 (treze) horas. 

9. É terminantemente proibida a comunicação entre 
candidatos. 

ATENÇÃO 
10. Quando for marcar o Cartão-Resposta, proceda 
da seguinte maneira: 
a) Faça uma revisão das alternativas marcadas no 
Boletim de Questões. 

b) Assinale, inicialmente, no Boletim de Questões, 
a alternativa que julgar correta, para depois 
marcá-la no Cartão-Resposta definitivamente. 

c)  Marque o Cartão-Resposta, usando caneta 
esferográfica com tinta azul ou preta, 
preenchendo completamente o círculo 
correspondente à alternativa escolhida para cada 
questão. 

d) Ao marcar a alternativa do Cartão-Resposta, 
faça-o com cuidado, evitando rasgá-lo ou furá-
lo, tendo atenção para não ultrapassar os limites 
do círculo. 

Marque certo o seu cartão como indicado: 
CERTO  

e)  Além de sua resposta e assinatura, nos locais 
indicados, não marque nem escreva mais nada 
no Cartão-Resposta. 

11. Releia estas instruções antes de entregar a 
prova. 

12. Assine a lista de presença, na linha 
correspondente, o seu nome, do mesmo modo 
como foi assinado no seu documento de 
identidade. 

BOA PROVA! 

Órgão Executor 
UEPA – PROGRAD - DAA 

Belém – Pará 
Agosto de 2012 
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Leia o Texto I, para responder às questões de 1 a 10. 

Texto I 

Como a idade faz nosso cérebro florescer 

A ciência conseguiu identificar a base neurológica da sabedoria. A partir da meia-idade as pessoas 
podem até esquecer nomes, mas tornam-se – acredite – mais inteligentes. A partir de um certo momento da 
vida, que, para a maioria de nós, começa depois do aniversário de 40 anos, a grande questão neurológica se 
resume a uma pergunta: aonde diabos foram parar todos os nomes que eu esqueço? No início, desaparece o 
nome de uma atriz famosa. Depois, some o nome dos filmes que ela fez. Mais adiante, você não consegue 
achar no mar de neurônios o nome do famoso marido dela, muito menos o do outro ator, manjadíssimo, com 
quem ela contracenou em seu trabalho mais célebre. A débâcle ocorre no almoço de domingo em que você se 
percebe, diante da cara divertida de seus filhos, tentando explicar: “Aquele filme, com aquela atriz 
australiana, casada com aquele outro ator...”.  

Essa, você já sabe – ou vai descobrir dentro de algumas décadas –, é a parte chata de um cérebro que 
bateu na meia-idade. Ela vem junto com muitas piadas e uma dose elevada de ansiedade em relação ao 
futuro. O que você não sabe, mas vai descobrir nas próximas páginas, é que existe outro lado, inteiramente 
positivo, das transformações cerebrais trazidas pelo tempo. “Conforme envelhecemos, o cérebro se 
reorganiza e passa a agir e pensar de maneira diferente. Essa reestruturação nos torna mais inteligentes, 
calmos e felizes”, diz a americana Barbara Strauch, autora de O melhor cérebro da sua vida. O livro reúne 
argumentos que fazem a ideia de envelhecer – sobretudo do ponto de vista intelectual – bem menos 
assustadora do que costuma ser.  

Aos 56 anos, estava cansada de passar pela vergonha de encontrar um conhecido, lembrar o que 
haviam comido na última vez em que jantaram juntos, mas não ter a mínima ideia de como se chamava o 
cidadão. Queria entender por que se pegava parada em frente a um armário sem saber o que tinha ido 
buscar. Barbara não entendia como o mesmo cérebro que lhe causava lapsos de memória tão evidentes 
decidira, nos últimos tempos, presenteá-la com habilidades de raciocínio igualmente surpreendentes. Ela 
sentia que, simplesmente, “sabia das coisas”, mas, ao mesmo tempo, se exasperava com a quantidade 
imensa de nomes e referências que pareciam estar sumindo na neblina da memória. Como pode ser?  

É provável que essa mesma pergunta já tenha passado pela cabeça de muitos que chegaram aos 40 
anos rumo às fronteiras da meia-idade, um período cada vez mais dilatado em que podemos passar um 
tempo enorme de nossa existência. Com o aumento da expectativa de vida, a fase intermediária da vida, 
entre os 40 e os 68 anos, tornou-se uma espécie de apogeu. Nesses anos é possível aliar o vigor 
reminiscente da juventude à sabedoria da velhice que se insinua – desde que se saiba identificar, e abraçar, 
as mudanças que acometem o cérebro maduro. Ele já não é o mesmo que costumava ser. Mas as mudanças 
o transformaram num instrumento melhor. “Para o ignorante, a velhice é o inverno; para o sábio, é a estação 
de colheita”, diz o Talmude.  

Os pesquisadores também descobriram que, conforme envelhecemos, mudamos o padrão de ativação 
cerebral. Isso significa que acionamos áreas diferentes das usadas anteriormente para fazer as mesmas 
tarefas. A região frontal do cérebro, encarregada da racionalidade, passa a concentrar a maior parte das 
atividades. A área posterior da cabeça, onde estão algumas das estruturas ligadas a nossas respostas 
emocionais, é acionada com menos frequência. Outra mudança significativa: para realizar a mesma tarefa de 
adultos jovens (de até 30 anos), os mais velhos usam mais áreas do cérebro. Em vez de usar regiões de 
apenas uma metade do cérebro, passam a usar as duas. Os cientistas ainda não estão certos sobre o que 
essas mudanças representam. Há duas possibilidades. A primeira, menos agradável, é que o cérebro esteja 
ficando velho a ponto de não reconhecer mais as áreas encarregadas de cada atividade. A segunda hipótese é 
mais reconfortante: o cérebro pode, sim, estar ficando velho. Mas, ao redirecionar funções para áreas 
diferentes e para mais regiões, dá mostras de que é capaz de se adaptar e manter seu bom funcionamento.  

É irresistível pensar que, talvez, a superativação do cérebro, representada pelo uso simultâneo de 
várias áreas, possa estar por trás das melhoras de raciocínio relatadas por quem está na meia-idade – e 
comprovadas pelos pesquisadores. Os cientistas descobriram que um sistema muito especial do cérebro, 
formado por circuitos localizados em camadas profundas do órgão, está constantemente ativado nos adultos 
de meia-idade. O sistema, chamado de modo-padrão, é usado nos momentos de reflexão, quando pensamos 
sobre o que aconteceu recentemente, fazemos balanços e traçamos planos para nós mesmos. Os 
pesquisadores concluíram que os adultos simplesmente não conseguem desligar o modo-padrão, algo que os 
jovens fazem quando estão envolvidos em uma tarefa. Os adultos, mesmo quando estão concentrados, 
continuam o bate-papo interno com eles mesmos.  

Estar em constante reflexão pode nos tornar distraídos, mas também pode ajudar a ter boas ideias. 
Isso explicaria por que adultos de meia-idade têm o raciocínio afiado, embora não lembrem onde puseram a 
carteira.  

A equipe da psicóloga Mara Mather, da Universidade do Sul da Califórnia, mostrou imagens tristes e 
repulsivas a voluntários maduros e a jovens. Concluiu que nos mais velhos a área do cérebro responsável 
pelas emoções reagia menos às figuras negativas. Concluiu que era um sistema de proteção. O cérebro 
parecia escolher dar menos atenção ao lado ruim da vida. Há nisso mais inteligência e sabedoria do que um 
cérebro jovem talvez seja capaz de perceber.  
 

(Texto adaptado. http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/ 0,,EMI245598-15257,00-COMO+A+IDADE+FAZ+NOSSO+CEREBRO+ FLORESCER.html. Acessado 
em 05/07/2012) 
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1. Atentando-se para aspectos da construção do 
texto, é correto afirmar que:  

a o emprego do pronome no singular em 
"ligadas a nossas respostas emocionais" é 
equivocado.  

b a frase "Os cientistas ainda não estão 
certos sobre o que essas mudanças 
representam" refere-se ao atual estágio de 
inconclusão da pesquisa. 

c as interrogações, ao logo do texto, têm 
função retórica, já que não presumem as 
respectivas respostas. 

d nada impede o leitor de atribuir crédito, à 
afirmação feita, dado o valor de dúvida que 
se insere na frase: "É irresistível pensar 
que, talvez, a superativação do cérebro," ao 
empregar talvez. 

e o emprego das aspas ao longo do texto 
justifica-se pelo fato de que é inusual o 
sentido das frases que destacam. 

 

2. O segmento inteiramente denotativo é: 

a Mais adiante, você não consegue achar no 
mar de neurônios o nome do famoso 
marido dela. 

b Essa, você já sabe – ou vai descobrir dentro 
de algumas décadas –, é a parte chata de 
um cérebro que bateu na meia-idade. 

c Queria entender por que se pegava parada 
em frente a um armário sem saber o que 
tinha ido buscar. 

d Nesses anos é possível aliar o vigor 
reminiscente da juventude à sabedoria da 
velhice que se insinua. 

e A região frontal do cérebro, encarregada da 
racionalidade, passa a concentrar a maior 
parte das atividades. 

 

3. Na frase "Barbara não entendia como o mesmo 
cérebro que lhe causava lapsos de memória 
tão evidentes decidira, nos últimos tempos, 
presenteá-la com habilidades de raciocínio 
igualmente surpreendentes", a expressão 
destacada refere-se tanto a habilidades de 
raciocínio como a: 

a cérebro 

b últimos tempos 

c lapsos de memória 

d Bárbara 

e memória 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mesmo provocando esquecimentos, como, por 
exemplo, não lembrar onde se põe a carteira, 
envelhecer não é tão ruim.  O argumento que 
defende tal ideia é: 

a a certeza de que um mesmo cérebro que 
causa lapsos de memória tão evidentes 
pode nos dotar com habilidades de 
raciocínio igualmente surpreendentes. 

b a descoberta de um sistema muito especial 
do cérebro, formado por circuitos 
localizados em camadas profundas do 
órgão. 

c a existência do chamado de modo-padrão, 
usado nos momentos de reflexão, quando 
pensamos sobre o que aconteceu 
recentemente, fazemos balanços e 
traçamos planos para nós mesmos. 

d o fato da velhice ser um período cada vez 
mais dilatado em que podemos passar um 
tempo enorme de nossa existência. 

e a possibilidade de, conforme envelhecemos, 
o cérebro se reorganizar e passar a agir e 
pensar de maneira diferente. 

 

5. Ao empregar a palavra “manjadíssimo”, o 
autor provoca no texto um efeito de sentido: 

a irônico 

b redundante 

c apelativo  

d humorístico 

e pejorativo 

 

6. Da leitura do texto, é correto afirmar que o 
melhor presente que vem com a velhice é o/a: 

a garra 

b sabedoria 

c memória 

d vigor 

e intelectualidade 

 

7. Conforme envelhecemos, mudamos o padrão 
de ativação cerebral. A outra mudança, 
paralela a esta, é: 

a a possibilidade de identificar e abraçar as 
mudanças que acometem o cérebro 
maduro. 

b a partir da meia-idade as pessoas podem 
até esquecer nomes, mas tornam-se mais 
inteligentes. 

c os adultos, mesmo quando concentrados, 
continuam o bate-papo interno com eles 
mesmos.  

d com o aumento da expectativa de vida, a 
fase intermediária da vida, entre os 40 e os 
68 anos, tornou-se uma espécie de apogeu. 

e para realizar a mesma tarefa de adultos 
jovens (de até 30 anos), os mais velhos 
usam mais áreas do cérebro. 
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8. Na frase: "Estar em constante reflexão pode 
nos tornar distraídos, mas também pode 
ajudar a ter boas ideias", o termo destacado 
expressa ideia:  

a contrária  
b alternativa 
c concordante 
d opositiva 
e explicativa 
 

9. Inteligentes, calmos e felizes são 
características do/da: 

a juventude 
b rejuvenescimento  
c envelhecimento 
d pesquisador 
e intelectual 
 

10. O que permite à equipe da psicóloga Mara 
Mather concluir que, nos mais velhos, existe 
um sistema de proteção é o fato do cérebro:  

a estar em constante reflexão. 
b nos tornar distraídos. 
c nos ajudar a ter boas ideias.  
d reagir menos às figuras negativas.  
e não armazenar nomes. 
 

11.  Acerca da hierarquia e disciplina policial 
militar é correto afirmar que: 

I. A hierarquia e a disciplina são a base 
institucional da Polícia Militar, crescendo a 
autoridade e responsabilidade com a 
elevação do grau hierárquico.  

II. A disciplina na Policial-Militar é a 
ordenação da autoridade, em níveis 
diferentes, dentro da estrutura da Polícia 
Militar, por postos ou graduações.  

III. Dentro de um mesmo posto ou graduação, 
a ordenação faz-se pela antiguidade 
nestes, sendo o respeito à hierarquia 
consubstanciado no espírito de 
acatamento à sequência da autoridade.  

IV. Hierarquia é a rigorosa observância e 
acatamento integral da legislação que 
fundamenta o organismo Policial-Militar e 
coordena seu funcionamento regular e 
harmônico, traduzindo-se pelo perfeito 
cumprimento do dever por parte de todos 
e de cada um dos componentes desse 
organismo.  

De acordo com as afirmativas acima a 
alternativa correta é: 

a I e III 
b I, II, III e IV 
c I 
d IV 
e II 
 

 

12. Sobre a precedência entre Policiais Militares é 
correto afirmar que: 

a a precedência entre Policiais Militares da 
ativa, do mesmo grau hierárquico, é 
assegurada pela antiguidade no posto ou 
graduação, não havendo exceção em 
nenhum caso. 

b a antiguidade em cada posto ou graduação 
é contada a partir da data da assinatura do 
ato da respectiva promoção, nomeação, 
declaração ou inclusão, salvo quando 
estiver taxativamente fixada a outra data. 

c entre os alunos de um mesmo órgão de 
formação de Policiais Militares, a 
precedência será de acordo com o 
estabelecido pelo comando da unidade, por 
meio de portaria ou ofício circular ou ainda 
fixação de aviso em quadro mural. 

d em igualdade de posto ou graduação, os 
Policiais Militares da inatividade sempre 
terão precedência sobre os da ativa, desde 
que fardados. 

e nos casos de nomeação coletiva, a 
hierarquia será definida em Boletim Geral 
da Corporação, assinado pelo comando da 
Polícia Militar da região onde foi realizada a 
nomeação. 

 

13. O conjunto de deveres e responsabilidades 
inerentes ao Policial-Militar em serviço ativo, 
cujo provimento se faz por ato de nomeação, 
de designação ou determinação expressa de 
autoridade competente é a/o: 

a Carreira Policial Militar 

b Posto do Oficial Policial Militar 

c Graduação da Praça PM 

d Cargo Policial Militar 

e Função Policial Militar. 

 

14. O exercício das atribuições inerentes aos 
cargos Policial-Militar, exercida por oficiais e 
praça da Polícia Militar, com a finalidade de 
preservar, manter e estabelecer a ordem 
pública e segurança interna, através das várias 
ações policiais ou militares, em todo o 
território do Estado é a/o: 

a Graduação da Praça PM 
b Carreira Policial Militar 
c Posto do Oficial Policial Militar 
d Cargo Policial Militar 
e Função Policial Militar. 
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15. São manifestações essenciais do valor Policial-
Militar: 

I. O sentimento de servir, em seu horário de 
trabalho, à comunidade local, desde que 
não ponha em rico a própria vida. 

II. O civismo e o culto das tradições 
históricas.  

III. A fé na missão elevada da Polícia Militar. 
  

IV. O espírito de corpo, orgulho do Policial-
Militar pela Organização onde serve.   

V. O amor à profissão Policial-Militar e o 
entusiasmo com que é exercida.   

De acordo com as afirmativas acima a 
alternativa correta é: 

a I e III 

b I e II  

c II,  IV e V 

d II, III, IV e V 

e I, II, III, IV e V 

 

16. O sentimento do dever, o pundonor Policial-
Militar e o decoro da classe impõem, a cada  
um dos integrantes da Polícia Militar, conduta 
moral e profissional, irrepreensíveis, com 
observância dos seguintes preceitos da ética 
Policial-Militar:  

I. Amar a verdade e a responsabilidade 
como fundamentos da dignidade pessoal.  

II. Exercer, com autoridade, eficiência e 
probidade as funções que lhe couberem 
em decorrência do cargo.  

III. Respeitar a dignidade da pessoa humana;  

IV. Zelar pelo preparo moral, intelectual e 
físico, próprio e dos subordinados, tendo 
em vista o cumprimento da missão 
comum. 

V. Empregar todas as suas energias em 
benefício do serviço. 

De acordo com as afirmativas acima a 
alternativa correta é: 

a I, III e IV 

b I, II, III, IV e V 

c IV  

d IV e V 

e I, II e V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. É um ato administrativo e tem como finalidade 
básica a seleção dos Policiais Militares para o 
exercício de funções pertinentes ao grau 
hierárquico superior. O conceito acima se 
refere: 

a  a Promoção dos Policiais Militares. 

b  a Carreira Policial Militar. 

c ao processo de demissão de Policiais 
Militares. 

d a nomeação de Policiais Militares para os 
cargos da carreira PM ou de natureza civil. 

e a indicação de Oficiais e Praças PM para os 
cursos de aperfeiçoamento. 

 

18. Sobre o Comando e a subordinação é correto 
afirmar que: 

a Comando é a soma de autoridade, deveres 
e responsabilidades de que o Policial Militar 
é investido legalmente, quando conduz 
homens ou dirige uma Organização Policial 
Militar.  

b o Comando independe do grau hierárquico, 
posto que constitui prerrogativa pessoal e 
de indicação de autoridades externas à 
corporação.   

c a subordinação afeta, de forma clara e 
evidente, a dignidade pessoal do Policial-
Militar e independe da estrutura da Polícia 
Militar, estando ligada somente ao exercício 
da humildade.  

d o Oficial, mesmo preparado ao longo da 
carreira para o exercício do Comando, terá 
como realidade apenas a subordinação, 
sendo o Comando, a Chefia e a Direção das 
Organizações Policiais-Militares situações 
hipotéticas, não previstas na realidade, 
dentro do exercício de sua vida funcional. 

e apenas ao Oficial Policial-Militar cabe a 
responsabilidade integral pelas decisões que 
tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos 
que praticar, uma vez que as Praças só 
atuam sob ordens e não podem responder 
por seus atos. 
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19. São considerados direitos dos Policiais 
Militares, nas condições ou nas limitações 
impostas na legislação ou regulamentação 
específica:  

I. A estabilidade, quando praça com 10 
(dez) ou mais anos de tempo de efetivo 
serviço.  

II. O uso das designações hierárquicas.  

III. A ocupação de cargos e funções de 
qualquer natureza, desde que indicados 
pela autoridade, independente do posto 
ou graduação que ocupe. 

IV. A promoção.  

V. As férias, os afastamentos temporários de 
serviço e as licenças.  

De acordo com as afirmativas acima a 
alternativa correta é: 

a I, II e III  

b I, II, IV e V 

c III e V  

d III  

e IV 

 

20. Os uniformes da Polícia Militar com seus 
distintivos, insígnias e emblemas, são 
privativos dos Policiais Militares e representam 
o símbolo da autoridade Policial-Militar, com as 
prerrogativas a ela inerentes. Em razão disto, 
é proibido ao Policial-Militar o uso dos 
uniformes:  

I. Em manifestação de caráter político-
partidária.  

II. Quando sair de serviço ou ao deslocar-se 
para a unidade onde serve, uma vez que 
isto pressupõe risco em potencial para sua 
vida. 

III. No estrangeiro, quando em atividade não 
relacionada com a missão do Policial-
Militar, salvo quando expressamente 
determinado ou autorizado. 

IV. Na inatividade, salvo para comparecer às 
solenidade Policiais-Militares e militares, 
cerimônia cívico-comemorativas das 
grandes datas nacionais ou a atos sociais 
solenes, quando devidamente autorizado. 

De acordo com as afirmativas acima a 
alternativa correta é: 

a I, II e III  

b II e IV  

c I, III e IV  

d IV  

e I, II, III e IV 

 

 

 

 

21. O Windows XP apresenta uma série de 
funcionalidades. Entre elas estão a utilização 
de teclas de atalho que agiliza a execução de 
algumas tarefas. O uso da tecla ALT seguida 
da tecla F4 realiza a seguinte tarefa: 

a cria uma nova pasta 

b desliga o computador 

c inicia o Windows Explorer 

d salva um arquivo 

e abre um arquivo 

 

22. No Windows, o recurso que possui a função de 
organizar o conteúdo do disco e possibilitar 
trabalhar com os arquivos fazendo, por 
exemplo, cópia, exclusão e transferência de 
um arquivo entre pastas é: 

a Gerenciador de tarefas 

b Painel de Controle 

c Menu Iniciar 

d Gerenciador de Arquivos 

e Windows Explorer 

 

23. Na planilha abaixo feita no aplicativo Excel, 
para calcular a média da turma e exibir a 
maior nota e calcular a media das notas da 
turma faz-se: 

 
a =MAXIMO(A2:A7) e =MEDIA(A2:A7) 

b =MAIOR(A2:A7) e =MEDIA(A2:A7) 

c =MAX(A2:A7) e =MED(A2:A7) 

d =MAIOR(A2:A7) e =MED(A2:A7) 

e =MAXIMO(A2:A7) e =MED(A2:A7) 

 

24. Os ícones , localizados na parte 
inferior do ambiente de trabalho do Power 
Point representam modos de visualização 
denominados respectivamente: 

a Normal, Classificação de slides, Exibição de 
Leitura e Apresentação de Slides. 

b Normal, Classificação de slides, Estrutura de 
tópicos e Apresentação de Slides. 

c Apresentação de slides, Classificação de 
slides, Estrutura de tópicos e Impressão de 
Slides. 

d Slides, Estrutura de tópicos, Exibição de 
Leitura e Apresentação de Slides. 

e Slides, Classificação de slides, Exibição de 
Impressão e Apresentação de Slides. 
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25. Sobre a Internet é correto afirmar que: 

I. A Internet 3G é uma tecnologia que permite 
acesso à Internet através de um modem 
conectado a uma porta USB (Universal 
Serial Bus) de um computador ou notebook. 
Sua velocidade pode variar de acordo com a 
tecnologia oferecida pela operadora de 
telefonia de Celular. 

II. A World Wide Web (WEB ou WWW) é um 
protocolo usado para a transmissão de 
dados, como por exemplo, páginas HTML do 
computador para a Internet. 

III. ADSL é uma tecnologia que permite o 
acesso à internet em alta velocidade, muito 
mais rápido do que a conexão por modem 
convencional, utilizando sistema de cabos 
para telefonia já instalados. 

De acordo com as afirmativas acima a 
alternativa correta é: 
a I  
b II  
c I e III  
d I e II  
e I, II e III 
 

26. Sobre o Outlook Express é correto afirmar que: 
I. O Outlook Express é um aplicativo que 
permite gerenciar uma ou mais contas de e-
mail. 

II. Quando uma mensagem é enviada pelo 
Outlook Express, esta fica armazenada na 
caixa de saída. 

III. O Outlook Express permite a criação de 
uma agenda de contatos, porém não é 
possível fazer a classificação dos mesmos 
em grupos. 

De acordo com as afirmativas acima a 
alternativa correta é: 

a I  
b III  
c I e III  
d I e II  
e I, II e III 
 

27. O Microsoft Word é um processador de textos 
onde podemos encontrar diversas ferramentas 
de edição e formatação de textos. Sobre essas 
ferramentas é correto afirmar que: 

a para inserir número de páginas em um 
documento, utiliza-se o recurso 
Indicadores. 

b a cor da fonte de um documento só pode 
ser modificada se houver uma impressora 
colorida instalada no computador. 

c para salvar um documento no word pode-se 
usar a opção Salvar no menu Arquivo ou 
usar as teclas de atalho CTRL+N 

d uma tabela pode ser convertida em texto 
através do Recurso Converter tabela em 
texto. 

e para inserir uma imagem no Word ela deve 
estar no formato jpeg ou bmp, não sendo 
aceito outros formatos. 

28. Em relação a buscas realizadas na Internet é 
correto afirmar que: 

I. O BING é uma ferramenta de busca criada 
pela Microsoft criada para concorrer 
diretamente com o GOOGLE. 

II. Nos navegadores web atuais as buscas 
podem ser realizadas diretamente pela 
barra de endereços, que ao receber uma 
palavra direciona imediatamente a pesquisa 
para um site de busca 

III. No Google, para fazer a busca de 
uma frase exata, basta colocá-la entre 
parênteses.  

De acordo com as afirmativas acima a 
alternativa correta é: 

a I  

b II e III  

c I e III  

d I e II  

e I, II e III 

 

29. No Google Chrome o ícone  localizado na 
direita da barra de endereços tem como 
função: 

a abrir uma nova guia 

b abrir uma nova janela 

c adicionar site aos favoritos 

d buscar o termo digitado 

e ir para a página inicial 

 

30. A realização de cópias de segurança dos dados 
armazenados no computador é um 
procedimento de rotina em diversas empresas. 
O Windows possui um utilitário de backup que 
realiza essa tarefa. Assinale a alternativa que 
preenche corretamente as lacunas do texto 
abaixo referente ao backup: 

Um backup do tipo ____________ realiza 
cópias somente os arquivos criados ou 
alterados desde o último backup e registra os 
arquivos como arquivos copiados. Um backup 
do tipo ____________realiza cópias de todos 
os arquivos selecionados sem interferir nas 
outras rotinas normais de backup e não registra 
os arquivos que foram copiados. 

A alternativa que apresenta a sequência 
correta é: 

a cópia, diário 

b incremental, cópia 

c incremental, normal 

d normal, cópia 

e normal, diário 
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31. “Promoção à saúde é enfatizar o ganho ou a 
reconquista do controle sobre o bem-estar 
pessoal e encoraja um ambiente psicossocial 
que irá favorecer esse controle. Aplicada ao 
local de trabalho, esta ideia significa:  

a focalizar a atenção não apenas para o 
estímulo de práticas saudáveis entre os 
indivíduos através de programas de 
educação e treinamento, mas também para 
o desenvolvimento e manutenção de 
condições de trabalho que conduzam ao 
bem-estar da equipe como um todo. 

b desenvolver práticas saudáveis entre os 
indivíduos através de programas de 
desenvolvimento dentro da organização de 
trabalho, focando a atenção apenas nesta 
prática. 

c influenciam o ambiente de modo a 
repercutir na saúde, visando focalizar a 
atenção somente na melhora da condição 
de trabalho para evitar o adoecimento da 
equipe como um todo. 

d investir pouco na melhoria da condição de 
trabalho, passando pela qualidade nas 
relações dentro da empresa, fatores esses 
que contribuem de modo significativo para 
o desenvolvimento no campo da saúde 
mental e trabalho. 

e investir na organização do trabalho é 
compromisso das empresas, e a percepção 
e a análise da constituição do sofrimento 
psíquico são dos próprios trabalhadores que 
analisam suas relações com a organização 
do trabalho no seu cotidiano. 

 

32. O estresse ocupacional é definido como um 
problema de natureza perceptiva, resultante 
de uma incapacidade de lidar com as fontes de 
pressão no trabalho, tendo como 
consequências, problemas na saúde física e 
mental e na satisfação no trabalho, afetando 
não só o indivíduo como as organizações. 
Diante do exposto, identifique o quadro mental 
do estresse ocupacional denominado 
BURNOUT. 

a Sentimento de baixa auto-realização, 
síndrome do esgotamento emocional e 
ansiedade. 

b Síndrome do esgotamento emocional, 
ansiedade e despersonalização. 

c Síndrome do esgotamento emocional, 
despersonalização e sentimentos de baixa 
auto-realização no trabalho. 

d Despersonalização, medo, sentimentos de 
baixa autorrealização no trabalho. 

e Ansiedade, síndrome do esgotamento 
emocional, sentimentos de baixa 
autorrealização no trabalho e medo. 

 

33. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima 
que cerca de 08% das mortes ocorrem em 
decorrência do uso de substâncias psicoativas. 
Adicionalmente, além da mortalidade 
decorrente do uso dessas substâncias, um 
número substancial de danos e de patologias 
sociais decorrem do consumo do álcool e das 
drogas ilícitas. Algumas empresas com função 
de alta periculosidade, devido aos aspectos de 
segurança contam com programas de 
dependência química. Identifique nas 
afirmativas abaixo, os efeitos danosos que 
estão diretamente relacionados à dependência 
química no local de trabalho 

I. Baixa qualidade de trabalho, queda de 
produtividade individual, perda de 
material, atrasos frequentes, 
absenteísmo, problemas de 
relacionamento com os colegas e 
insubordinação às chefias. 

II. Os efeitos danosos do uso de drogas e 
álcool no local de trabalho se estendem 
muito além das simples consequências 
negativas para a saúde. Tal situação é 
nociva, também, aos interesses 
financeiros das companhias e dos 
negócios. 

III. O trabalhador intoxicado, ainda que 
considere ter controle da situação, se 
expõe muito mais aos riscos da falta de 
concentração, da perda de reflexos, da 
desatenção no uso de equipamentos de 
segurança e de outros sinais decorrentes 
do uso de substâncias capazes de alterar 
o estado de humor e as funções 
cognitivas. 

IV. Solicitações excessivas do serviço médico 
e social, devido aos altos índices de 
complicações clínicas, exames 
laboratoriais, atestado e auxílio-doença, 
além de conflitos familiares e problemas 
socioeconômicos, são também 
relacionados ao consumo de drogas. 

V. Um empregado sob influência de 
substâncias psicoativas está mais 
propenso a cometer atos inseguros, 
causadores de danos à sua própria vida, à 
de terceiros e ao patrimônio da empresa. 

De acordo com as afirmativas acima, a 
alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 
a I e III. 

b  II, III e V  

c III, IV, e V  

d IV e V  

e I, II, III, IV e V 
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34. As doenças ocupacionais cujo nexo causal é 
atribuído a determinados tipos e condições de 
trabalho, neste contexto citamos a L.E.R com 
sua nova terminologia D.O.R.T, a qual é 
caracterizado por dor crônica, acompanhada 
ou não por alterações objetivas e que se 
manifesta principalmente no pescoço, cintura 
escapular e/ou membros superiores em 
decorrência do trabalho. A psicopatologia 
apresentada pelos portadores é:. 
a Síndrome do pânico  
b Transtorno de ansiedade 
c Transtorno obsessivo-compulsivo 
d Depressão 
e Transtorno afetivo bipolar 
 

35. Delírios de perseguição, delírios de grandeza, 
algumas vezes associados com alucinações 
apresentam ideias religiosas e/ou políticas, 
proclamando-se salvadores da terra ou da raça 
humana. O comportamento tende a uma 
conformidade aos delírios e as atitudes hostis. 
Os sintomas descritos referem-se à 
esquizofrenia do tipo:  
a Simples 
b Hebefrenica 
c Catatônica 
d Paranóide 
e Residual 
 

36. Sobre a concepção de normal e patológico, 
analise as afirmativas a seguir, identificando as 
verdadeiras (V) e as falsas (F). 
(  ) Em sua dimensão histórica possibilita a 

construção de aportes teóricos 
importantes para a compreensão das 
atividades no setor de saúde. 

(  ) Saúde é, restritamente, a ausência de 
doença. 

(  ) O normal saudável teria que se sentir 
capaz de adoecer e afastar a doença. 

(  ) A normalidade, nesse contexto, deve ser 
entendida como equilíbrio instável, 
fundamentalmente precário, entre 
sofrimento e as defesas contra o 
sofrimento. 

(  ) O normal não deve ser tomado como 
sinônimo de saudável, mas como o que 
não entrou em um quadro de 
descompensação psíquica ou somática. 

 A alternativa que apresenta a sequência 
correta é: 

a V-V-F-F-F 
b V-V-V-V-F 
c F-V-V-F-F 
d V-F-V-V-V 
e F-F-V-V-F 
 

 

 

37. Considerando ser seleção de pessoal um 
processo de comparação entre duas variáveis, 
é correto  afirmar que o processo confronta: 

a requisitos do cargo e técnicas de seleção. 

b requisitos de cargo e o perfil das 
características dos candidatos. 

c técnicas de seleção e analise de descrição 
do cargo. 

d analise e descrição dos cargos e 
características dos candidatos. 

e requisitos do cargo e técnicas de seleção. 

 

38. A atitude de um facilitador em qualquer grupo 
é a de: 

a emitir primeiro sua opinião sobre o assunto 
e depois escutar o grupo. 

b trazer novos valores e novas crenças para o 
grupo que coordena. 

c buscar o conflito direto entre o que pensa o 
coordenador e o grupo. 

d ser democrático e expressar opiniões 
conforme o grupo se estrutura. 

e deixar nas mãos de um líder o que fazer 
com relação aos passos do grupo. 

 

39. Toda profissão define-se a partir de um corpo 
de práticas que busca atender demandas 
sociais, norteado por elevados padrões 
técnicos e pela existência de normas éticas que 
garantem a adequada relação de cada 
profissional com seus pares e com a sociedade 
como um todo. De acordo com o Código de 
Ética dos Psicólogos, marque a alternativa que 
NÃO condiz com os deveres fundamentais dos 
psicólogos.  

a Assumir responsabilidades profissionais 
somente por atividades para as quais esteja 
capacitado pessoal, teórica e tecnicamente. 

b Prestar serviços profissionais em situação 
de calamidade publica ou emergência, sem 
beneficio pessoal. 

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

d Induzir a convicções políticas, filosóficas, 
morais, ideológicas, religiosos, de 
orientação sexual ou a qualquer tipo de 
preconceito, quando do exercício de suas 
funções profissionais. 

e Sugerir serviços de outros psicólogos, 
sempre que, por motivos justificáveis, não 
puderem ser continuados pelo profissional 
que os assumiu inicialmente, fornecendo ao 
seu substituto as informações necessárias à 
continuidade do trabalho. 

 

 

 



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

UEPA CADO-PM/2012 – 2º TEN QOSPM  Pág. 10 
 

40. Dor no peito, tontura taquicardia, dormência 
nas mãos, nos pés e no rosto, sensação de 
falta de ar, medo, sudorese, tremores. São 
sinais e sintomas de: 

a Esquizofrenia 

b Transtorno de estresse Pós-traumático. 

c Transtorno do pânico 

d Transtorno obsessivo-compulsivo. 

e Depressão  

 

41. De acordo com o Código de Ética dos 
Psicólogos quanto aos deveres fundamentais, é 
vedado ao profissional: 

I. Levar ao conhecimento das instâncias 
competentes o exercício ilegal ou irregular 
da profissão, transgressões a princípios e 
diretrizes deste código ou da legislação 
profissional. 

II. Praticar ou ser conivente com quaisquer 
atos que caracterizem negligencia, 
discriminação, exploração, violência, 
crueldade ou opressão. 

III. Utilizar ou favorecer o uso de 
conhecimento e a utilização de práticas 
psicológicas como instrumento de castigo, 
tortura ou qualquer violência. 

IV. Acumpliciar-se com pessoas ou 
organizações que exerçam ou favoreçam o 
exercício ilegal da profissão de psicólogo 
ou de qualquer outra atividade 
profissional. 

V. Ser perito, avaliador ou parecerista em 
situação nas quais seus vínculos pessoais 
ou profissionais, atuais ou anteriores, 
possam afetar a qualidade do trabalho a 
ser realizado ou a fidelidade dos 
resultados da avaliação. 

De acordo com as afirmativas acima, a 
alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 
a I e III 

b II ,III e IV 

c  II, III e V 

d  I, II, III e IV 

e  II, III, IV e V  

 

42. A cerca da psicoterapia breve, marque a 
alternativa correta quanto aos conceitos de 
especial aplicação. 

a situação problema, foco, ponto de urgência.  

b situação problema, foco, ponto de urgência 
e hipótese psicodinâmica inicial. 

c situação problema, ponto de urgência e 
hipótese psicodinâmica inicial. 

d foco, ponto de urgência e hipótese 
psicodinâmica inicial. 

e ponto de urgência, foco, desenvolvimento e 
analise da neurose de transferência e 
hipótese de psicodinâmica inicial. 

43. A cerca do psicodiagnóstico, analise as 
afirmativas a seguir:  

I. A aplicação de testes psicológicos é muito 
útil para o diagnostico, prognósticos e 
para as indicadores e contraindicações da 
terapia breve. 

II. É obtido de antemão, um conhecimento 
amplo e profundo a cerca do paciente, que 
facilite a formulação da hipótese 
psicodinâmica inicial e consequentemente 
a tarefa terapêutica, com base em um 
plano de trabalho determinado em seus 
traços principais. 

III. A aplicação de testes não deveria efetuar-
se de maneira sistemática em pacientes 
para os quais se prevê a realização de um 
tratamento breve e planejado, nos casos 
em que se esbarre com dificuldades 
diagnosticas. 

IV. O tempo investido no processo 
psicodiagnóstico, ainda que considerável, 
as vezes fica amplamente compensado, 
quando se deve empreender uma 
psicoterapia de duração limitada. 

V. Embora pareça contraditório destinar um 
numero apreciável de horas a realização 
do psicodiagnóstico, quando se trata de 
poupar tempo, não o é, na realidade, pois 
a riqueza dos dados que podem ser 
obtidos não só pode contribuir para a 
consecução de bons resultados, mas 
também para agilizar o processo 
terapêutico, cuja duração poderá 
eventualmente abreviar-se no alcance dos 
objetivos propostos. 

De acordo com as afirmativas acima, a 
alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 
a I e III 

b I, II e V  

c I, II, IV e V  

d II, III, IV e V  

e I, II, III, IV e V  

 

44. É sabido que as entrevistas iniciais têm 
importância decisiva para o futuro do processo 
terapêutico a ser desenvolvido. No campo da 
psicoterapia breve, marque a alternativa que 
NÃO representa as principais finalidades de 
tais entrevistas. 

a o estabelecimento da relação terapêutica. 

b a elaboração da historia clinica. 

c a avaliação diagnóstica-prognósticas. 

d  a devolução diagnóstica-prognósticas. 

e a contenção de informações sobre método 
de trabalho e a não fixação das normas 
contratuais. 
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45. A Violência contra mulher é comprovada se 
não suficiente pelas estatísticas apresentadas 
por ONGS e órgãos públicos, pela simples 
observação das atividades policiais e forense, 
cujo cotidiano da criminalidade dentro dos 
lares, ocupa um espaço significativo. Diante do 
exposto analise as afirmativas e marque a 
alternativa correta. 
I. A Violência contra a mulher é exclusiva 

das classes sociais mais desfavorecidas.  

II. É resultado do baixo nível educacional , de 
uma lamentável tradição cultural, 
drogadição e alcoolismo, presentes nas 
classes menos favorecidas e mesmo nas 
classe economicamente superiores , 
relaciona-se a uma parte destes mesmo 
fatores. 

III. A Impunidade se erige como um dos 
fatores criminógenos da violência 
doméstica contra a mulher. 

IV. Nas classes economicamente superiores a 
violência doméstica contra a mulher é 
pouco significativa , em face da realidade 
das classes mais desfavorecidas. 

V. Ao Longo dos últimos anos, a visibilidade 
da violência doméstica vem ultrapassando 
o espaço privado e adquirindo dimensões 
públicas, estando presente em todas as 
classes sociais. 

De acordo com as afirmativas acima, a 
alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 
a II , III e V 
b I , IV e V 
c I , III, IV e V 
d II , III , IV e V 
e I, II, III, IV e V 
 

46. Na teoria Psicanalítica, quanto ao mecanismo 
de transferência, é correto afirmar que: 
a ocorre apenas no relacionamento entre o 

terapeuta e o paciente. 
b impede o progresso da terapia, porque 

distorce a realidade 
c dificulta a reconstrução do passado do 

paciente 
d é a reedição com o analista da relação com 

objetos passados, sendo a reencenação do 
mundo interno e o self. 

e Principal Instrumento de acesso ao 
funcionamento psíquico do paciente, por se 
tratar de uma comunicação de inconsciente 
para consciente. 

 
47. Em Psicossomático, o sinal clinico de uma 

evolução favorável da Psicoterapia é a : 
a transformação da queixa inicial em 

demanda de analise 
b desaparecimento da angustia 
c transformação da queixa em sintoma 
d modificação do sentido em sintoma 
e modificação da natureza das angustias 

48. Analise as formas de violência doméstica 
contra a mulher, relacionando a primeira 
coluna com a segunda. Marque abaixo a 
alternativa correta.  

1. É ofensa à vida, saúde e integridade física. 
Trata-se da violência propriamente dita. 

2. É a grave ameaça, o constrangimento e a 
humilhação pessoal. 

3. Constrangimento com o propósito de limitar 
a  autodeterminação. Ocorre mediante 
violência Física como através de grave 
ameaça. 

4. Retenção, subtração, destruição de 
instrumentos de trabalho, documentos 
pessoais, bens, valores e direitos. 

5. Em linhas gerais, são crimes contra a honra 
da mulher.  

(  ) Violência Patrimonial 

(  ) Violência Moral 

(  ) Violência Física. 

(  ) Violência Psicológica 

(  ) Violência Sexual 

A sequencia correta é: 

a 3-2-1-5-4 

b 1-3-2-4-5 

c 5-1-3-2-4 

d 4-3-1-2-5 

e 4-5-1-2-3 

 

49. A cerca da definição “É um documento 
expedido pelo Psicólogo que certifica uma 
determinada situação ou estado psicológico, 
tendo como finalidade afirmar sobre as 
condições psicológicas de quem, por 
requerimento, o solicita”. Corresponde a qual 
documento emitido por Psicólogos? 

a Parecer 

b Atestado 

c Declaração 

d Carta 

e Relatório ou laudo Psicológico 

 

50. Entre as reações mais comuns de se perceber 
no grupo e que corresponde a sentimentos da 
ordem da agressividade e culpa direcionadas a 
uma pessoa. Assinale a alternativa que 
corresponde a esta descrição. 

a transferência múltipla 

b bode expiatório 

c defesa do participante 

d transferência simples 

e  ataque ao facilitador 
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51. Sobre o Transtorno do Humor, marque a 
afirmativa correta.  

a a depressão e a mania frequentemente são 
chamados de transtornos afetivos, porém a 
patologia crítica nestes, são o estado 
emocional interno e não do afeto, e a 
expressão externa do conteúdo emocional. 

b duas categorias adicionais de transtono do 
humor são: a ciclotimia e a distimia que 
constituem transtornos que representam 
formas menos graves de transtorno bipolar 
e depressão maior, respectivamente. 

c a depressão unipolar e o transtorno bipolar 
representam transtornos iguais, visto que, 
são um continuum de experiência 
emocional. 

d a prevalência dos transtornos do humor 
difere de uma raça para outra, existindo 
uma correlação entre ambas, possivelmente 
por observações nas práticas diagnósticas. 

e o transtorno bipolar e a depressão unipolar 
ocorrem em famílias, porém há evidencias 
de hereditariedade para o transtorno 
bipolar, que é menos forte do que para a 
depressão unipolar. 

 

52. Sobre o Desenvolvimento organizacional, é 
corretor afirmar que: 

a atua, prioritariamente, em um nível macro, 
priorizando a melhoria das relações 
interpessoais e dos processos grupais. 

b os agentes de desenvolvimento 
organizacional, entre diversas mudanças 
que introduzem, voltam-se, especialmente, 
para redefinir cargos, modificar atitudes, 
melhorar processos grupais e o clima 
organizacional, e reduzir conflitos. 

c o programa de mudança e suas ações 
envolvem e introduzem a redefinição de 
cargos, além de deixar claro os objetivos e 
papeis de um grupo restrito de 
trabalhadores. 

d o desenvolvimento organizacional envolve 
apenas uma estratégia de mudança 
planejada, como uma abordagem especifica 
de mudança organizacional. 

e considerada uma atividade básica e que 
fundamenta inúmeras outras intervenções, 
essa pratica caracteriza-se por uma 
multiplicidade de técnicas e estratégias 
dentro da organização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. Sobre a avaliação de desempenho, analise as 
afirmativas abaixo e marque a alternativa 
correta. 
I. Permite à organização identificar em cada 

área e também em cada profissional, os 
pontos fortes nos quais poderá se apoiar 
melhor e utilizar como padrões e os 
pontos a serem aperfeiçoados, de forma 
construtiva. 

II. É uma sistemática apreciação do indivíduo 
no cargo e de potencial de 
desenvolvimento. Constitui uma técnica 
imprescindível na atividade administrativa, 
possibilitando localizar problemas de 
supervisão local, de integração do 
empregado à empresa ou ao cargo, entre 
outros. 

III. Possibilita acertar os objetivos quanto à 
remuneração, promoção, premiação, 
treinamento, desenvolvimento e utilização 
de talentos. 

IV. Levantamento das necessidades de 
treinamento e desenvolvimento, visto que, 
um desempenho ruim pode ser inicio de 
uma necessidade de treinamento e um 
bom desempenho pode indicar potencial a 
ser explorado e desenvolvido. 

V. Retro-informação para o recrutamento e 
seleção, quanto ao preenchimento das 
vagas. 

De acordo com as afirmativas acima, a 
alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 
a I e II 
b I, II e III 
c I, II, III e V 
d II, III, IV e V 
e I, II, III, IV e V 
 

54. Sobre a avaliação psicológica é correto afirmar 
que: 
a  é o procedimento que visa avaliar, através 

de instrumentos previamente validados 
para uma determinada função, os diversos 
processos psicológicos que compõem o 
profissional psicólogo. 

b fornece um conjunto de informações apenas 
para serem interpretadas e selecionadas 
não podendo ser transmitidas e devolvidas. 

c visa, através dos mais variados métodos e 
técnicas, descrever e classificar os 
comportamentos com o objetivo de 
enquadrá-los em alguma tipologia que 
permitam ao psicólogo tirar conclusões 
sobre estes. 

d este traz consigo uma serie de 
considerações éticas que visam somente à 
imparcialidade do processo em si. 

e Pode ser aplicada apenas na educação, no 
campo do trabalho e na área da saúde. 
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55. O uso de testes psicológicos requer cuidados e 
a adoção de critérios, para que possam atingir 
sua finalidade como instrumento de medidas 
com valor cientifico. Dentre esses cuidados é 
correto afirmar que: 
a Administrados por psicólogo ou por pessoa 

de sua confiança, treinada previamente por 
ele para tal. 

b Escolhidos em função de apresentarem as 
seguintes qualidades primárias: validade, 
fidedignidade e padronização, para produzir 
protocolos ou resultados pertinentes e 
válidos. 

c Avaliados durante a aplicação, revendo a 
correção efetuada através de consulta a 
pelo menos outros dois avaliadores. 

d Interpretados tomando por base um 
referencial teórico de conhecimento do 
respondente para que ele possa atender os 
aspectos mais sombrios de sua 
personalidade. 

e Precisam demonstrar embasamento 
científico, mas não necessitam ser 
apropriadamente utilizados. 

 
56. Durante o processo de grupo de encontro, é 

correto afirmar que são características da fase 
de resistência a expressão pessoal e que 
impedem a comunicação ideal: 
a não há nenhuma relação pessoal de 

características ou sentimentos de ordem 
mais íntima. 

b há uma tentativa de se quebrar todas as 
resistências e mostrar o que realmente se 
é. 

c existe uma clara explicação em se revelar o 
que realmente se é. 

d o sujeito apresenta severos conflitos entre a 
exposição da própria imagem e a imagem 
que se apresenta ao grupo. 

e o sujeito não apresenta nenhum conflito 
entre a própria imagem e a imagem que se 
apresenta ao grupo. 

 
57. Sobre o conceito de grupo, é correto afirmar 

que: 
a é uma configuração de sujeitos em 

interação, mutuamente independentes que 
buscam o desenvolvimento pleno de si e 
dos seus membros. 

b são configurações mais ou menos 
constantes que concorrem com o 
desenvolvimento de tarefas específicas no 
setor de trabalho ou social. 

c são aglomerados de pessoas interessadas 
em se reunir apenas para a realização de 
determinadas tarefas e depois se separam. 

d  pessoas unidas segundo determinados 
objetivos que são comuns aos membros 
onde cada qual desenvolve tarefas isoladas 
a fim de atingi-los. 

e são conjuntos de pessoas anônimas que 
estão juntas apenas para solucionar os 
problemas dos membros, se separando 
após conseguirem a satisfação destes. 

58. O Estatuto do Desarmamento surgiu com 
objetivo de limitar o uso das armas trazendo 
regras mais rígidas para concessão do registro 
e do porte de arma de fogo no país. Embora 
não proíba por completo, deliberou pela 
obrigatoriedade de “ comprovar a aptidão 
psicológica para o manuseio de arma de fogo”, 
previsto na Lei 10.826/2003 e no Decreto 
5.123/2004 o que demonstra a importância e 
responsabilidade técnica e ética do psicólogo 
que atua nesta área. Diante do exposto 
marque a alternativa correta. 
a Todos os Psicólogos que realizam avaliação 

psicológica relacionada ao porte de armas 
de fogo, tem que estar credenciado junto à 
Polícia Federal. 

b Os Psicólogos que realizam avaliação 
psicológica relacionada ao porte de arma de 
fogo em civis que passam a portar armas 
registradas, devem estar credenciados 
junto a Polícia Federal e atuar somente nos 
locais previamente credenciados pela Polícia 
federal/Sistema Nacional de Armas. 

c O importante a considerar é que nem todos 
os Psicólogos que desenvolvem atividades 
relacionadas à avaliação psicológica para 
porte de arma precisam conhecer os 
marcos legais e as implicações éticas e 
técnicas envolvidas nesta atividade 
profissional. 

d Os Psicólogos que atuam em corporações 
da Polícia Militar e Civil não tem autonomia 
para realizar avaliação psicológica para 
porte de arma em profissionais da ativa e 
nem dos oficiais da reserva remunerada ou 
reformados que desejam possuir o porte de 
arma. 

e Aos Psicólogos responsáveis pela avaliação 
psicológica para porte de arma é necessário 
estabelecer vínculos com os Centros de 
Formação de Vigilantes, empresas de 
segurança privada e Escolas de Formação 
ou outras empresas e instituições públicas. 

 
59.  A Técnica de Exposição: In Vivo; Prevenção de 

Rituais; Treino de Habilidades Sociais, entre 
outras, corresponde a perspectiva de 
Abordagem Psicológica: 
a Centrada na Pessoa 
b Gestalt-Terapia 
c Psicanálise 
d Terapia Comportamental 
e Terapia cognitiva 
 

60. Quando há um diagnóstico de Pânico, devemos 
investigar, visto que ocorre uma associação 
frequente, a presença de:   
a Transtorno Afetivo Bipolar 
b Agorafobia 
c Esquizofrenia 
d Transtorno obssessivo- compulsivo 
e Fobia social 
 


